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PF investiga fraudes em aportes de
R$ 8,1 bi do BNDES ao grupo JBS
“País está mudando mais em
um ano do que em décadas”
Eleição para governo do
Amazonas custará R$ 18,5 milhões
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Manhã

Tarde

Domingo: Sol
com muitas nuvens. Pancadas de
chuva à tarde e à
noite.

Manhã

Tarde

Segunda: Sol com
muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com
muitas nuvens.

Manhã

Tarde

27º C
14º C

Noite

24º C
18º C

Noite

21º C

Henrique Meirelles participou da posse da nova diretoria da
Câmara de Comércio Americana do Rio de Janeiro
O ministro da Fazenda, Hen- as regras do relatório aprovado
rique Meirelles, disse na sexta- na comissão especial da Câmara
feira (12) que se a reforma da não serão necessárias outras
Previdência entrar em vigor com mudanças em décadas.

Turismo
Compra: 3,11
Venda:
3,30

EURO
Compra: 3,41
Venda:
3,41

OURO
Compra: 116,85
Venda: 130,20

Mais pessoas serão vacinadas
contra a gripe no Estado de São
Paulo. O governador Geraldo
Alckmin anunciou, na sexta-feira (12), a ampliação do públicoalvo da campanha. “Além de toda
a população indicada pelo Ministério da Saúde, nós vacinaremos

as polícias militar, civil e científica, bombeiros, carteiros, profissionais do Poupatempo, judiciário e Ministério Público, ou
seja, as pessoas que têm o contato maior com o público”, declarou.
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“Quero garantir total direito
do trabalhador”, diz Temer
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Produtividade agropecuária
do Brasil é uma das que mais
crescem, diz estudo
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Reinaldo Varela e Gustavo
Gugelmin correm no
deserto de Nevada
Um mês e meio após enfrentarem no México a corrida mais difícil de suas
carreiras, os brasileiros
Reinaldo Varela (Divino Fogão/Blindarte/Tecmin) e
Gustavo Gugelmin disputam neste final de semana
outra prova para qualquer
mãe ficar de cabelos mais
brancos ainda. O piloto paulista e o navegador catarinense participam do Laughlin Desert Classic, conhecido como o Duelo do Deserto em Nevada, nos Estados Unidos.
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Brasil disputa Copa do
Mundo de ginástica
artística na Eslovênia
neste fim de semana
O Brasil disputa sua primeira etapa de Copa do Mundo de ginástica artística no
ano. As seleções brasileiras
feminina e masculina da modalidade vão competir na
Arena Bonifika, em Koper,

na Eslovênia. O primeiro
dia será de provas classificatórias, e as finais serão
no sábado (13) e no domingo (14), com transmissão prevista nos canais
SPORTV.
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Vôlei Nestlé não resiste à
potência mundial formada
pelo Volero Zurich

Varela e Gugelmin em ação no deserto

14º C

IRONMAN
Florianópolis
2017 contará com
diversos campeões

Noite
Foto/ Fábio Falconi

DÓLAR

São Paulo amplia
público-alvo
da vacinação contra a gripe

Esporte

Fonte: Climatempo

Comercial
Compra: 3,12
Venda:
3,12

De acordo com Meirelles, a
reforma feita nos termos do atual relatório é suficiente para garantir uma economia de R$ 600
bilhões em 10 anos, cerca de 75%
do previsto na proposta original
do governo, de R$ 800 bilhões.
“É um número que está dentro
das nossas expectativas. Outra reforma não seria necessária nos
próximos anos, com este projeto
como está aprovado”, disse o ministro em entrevista após participar da posse da nova diretoria da
Câmara de Comércio Americana
do Rio de Janeiro (AmCham Rio),
no Hotel Copacabana Palace.
Mesmo com a perspectiva
positiva, Meirelles destacou que
tudo depende do crescimento do
Brasil, da situação fiscal e da
evolução demográfica nos próximos anos.
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grupo JBS, que atua no ramo
de frigoríficos, e envolveu –
considerando todas as operações realizadas – cerca de R$
8,1 bilhões. Os aportes ocorreram entre 2007 e 2011.
Entre os problemas citados
aparecem a compra, pelo
BNDESPar – braço do banco
voltado para a participação
acionária em outras empresas –
de ações da empresa frigorífica
por valores acima dos de mercado, além da não devolução de
recursos que haviam sido liberados pelo banco de fomento para
uma aquisição empresarial que
não se concretizou. Página 3

Com pouco mais de duas semanas para sua
realização, o IRONMAN Florianópolis 2017, a
mais tradicional prova do Circuito IRONMAN no
país, segue confirmando destaques na Elite, com
vários triatletas com conquistas importantes. Já
são 59 triatletas inscritos - número que poderá
aumentar -, tornando a prova ainda mais forte. O
IRONMAN Florianópolis 2017 terá, mais uma
vez, status de Sul-Americano, distribuindo pontos no ranking e 150 mil dólares de prêmio para a
Elite, além de 75 vagas para os triatletas da Faixa
Etária para a final do Mundial IRONMAN no Havaí. Este ano, participarão cerca de 2500 atletas
de 42 países, novos recordes.
Página 7
Igor Amorelli, vencedor em 2014

Foto/ Fotojump

Previsão do Tempo
Sábado: Sol com
algumas nuvens.
Não chove.

Foto/ Cristina Indio do Brasil

A empresa russa de segurança cibernética Kaspersky
estimou na sexta-feira (12) em
mais de 45 mil o número de
ataques cometidos por hackers
usando vírus do tipo ransomware, que afetou infra-estruturas de informática em 74
países. “As cifras continuam
aumentando inusitadamente”,
disse Costin Raiu, diretor da
Equipe de Pesquisa e Análise
Global da Kaspersky, no Twitter. As informações são da agêmcia EFE.
Ele disse que as mensagens
do ciberataque, que afetou países como Espanha, Reino Unido, Turquia, Ucrânia, Brasil e
Rússia, foram escritas em romeno, mas não por um nativo.
A Kaspersky, que produz
softwares de segurança cibernética, enviou à Efe um comunicado no qual diz que identificou o rootkit (tipo de software malicioso, programado para
se ocultar no sistema sem ser
encontrado pelo usuário ou por
antivírus) utilizado para efetuar o ciberataque.
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Meirelles diz que mudanças
na Previdência podem evitar
outra reforma por décadas

Foto/Divulgação

Ataque
hacker global
afeta 74 países

A Polícia Federal (PF) fez
na sexta-feira (12) uma operação para investigar fraudes e
irregularidades em aportes concedidos pelo Banco Nacional
de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). A Operação Bullish busca cumprir 37
mandados de condução coercitiva – 30 no Rio e sete em
São Paulo – e 20 mandados de
busca e apreensão – 14 no Rio
e seis em São Paulo.
De acordo com investigações da PF em conjunto com
o Ministério Público Federal
(MPF) do Distrito Federal, o
suposto favorecimento foi ao

A equipe de Osasco disputa agora de 5º a 8º
O Vôlei Nestlé encerrou sua
participação na fase de grupos do
Campeonato Mundial de Clubes
com revés diante do Volero Zurich, da Suíça, por 3 sets a 0, par-

ciais de 27/25, 25/22 e, 25/18,
em confronto realizado nesta
sexta-feira (12), na Green Arena, em Kobe, no Japão, com
duração de 1h31min. Página 7
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São Paulo amplia público-alvo
da vacinação contra a gripe
CESAR
NETO
w w w. c e s a r n e t o . c o m
OS
Diferentemente da literatura bíblica, no caso brasileiro
são apenas 3, porque o do cavalo de cor branca é “a Palavra de
Deus, dada ao Mensageiro Jesus, que é Fiel e Verdadeiro, ...
A PO C AL I PS E S
... Rei dos Reis, Senhor dos Senhores; com autoridade de Deus,
pra vencer e condenar fazendo justiça, daí o cavalo de cor branca;
simboliza uma guerra justa, realizada pelo ...
B R AS I L E I R O S
... Filho do Homem, na qual o agora Rei Celestial Jesus vai
acabar com todo sofrimento que já domina toda a Terra. Portanto,
dos 4 Cavaleiros do Apocalipse, no caso brasileiro ...
COM
- e mundial - as adaptações às realidades políticas há espaço
pra 3 cavalos: Cor de fogo, cor preta e o descorado (sem cor). O
cavalo cor de fogo representa as guerras locais ...
A PE N A S
... e a mundial final que só não rolou ainda porque é preciso
que se cumpram profecias bíblicas, que são preparatórias pro fim
dos sistemas satânicos que dominam a Terra ...
TRES
Tais guerras, tem tirado a vida de muita gente, não poupando
sequer crianças e idosos. Já o cavalo preto representa as fomes
que alguns povos passam, pelos mais diversos ...
C AV A L E I R O S
... motivos, em especial os de extrema pobreza de grandes
parcelas de populações em todos os continentes. A fome, quando
não mata, deixa muita gente literalmente na ...
NA S
... em situação de miséria, inclusive em países considerados
ricos pela falida ONU (Organização das Nações Unidas), fato que
acaba levando estas populações a furtar, ...
P O L I T I C AS
... roubar, se aliarem aos chamados crimes organizados,
se prostituírem etc. Quanto ao cavalo descorado, a ausência de
cores representa mortes pelas doenças, levando ...
DOS
... milhões de vítimas - todos os anos - pras sepulturas. Em
tempo: Jesus vai acabar com todos os males causados pelos demais cavaleiros, que apoiam o anjo caído (hoje ...
PODEROSOS
... Satanás - o Diabo), que hoje é o Deus desta Terra. Se você,
que me dá a honra da sua leitura, achar que há políticos brasileiros ‘cavalgando um dos 3 cavalos’, manifeste-se.
EDITOR
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Mais pessoas serão vacinadas contra a gripe no Estado de
São Paulo. O governador Geraldo Alckmin anunciou, nesta sexta-feira (12), a ampliação do público-alvo da campanha. “Além
de toda a população indicada
pelo Ministério da Saúde, nós
vacinaremos as polícias militar,
civil e científica, bombeiros,
carteiros, profissionais do Poupatempo, judiciário e Ministério
Público, ou seja, as pessoas que
têm o contato maior com o público”, declarou.
O governador esteve no posto volante instalado no 1° Batalhão de Polícia de Choque “Tobias de Aguiar”, na Av. Tiradentes,
440. O local foi criado para imunizar agentes de segurança pública, que atuam diretamente em
contato com a população. O posto funcionará das 14h às 18h. A
campanha segue até 26 de maio.

O Instituto Butantan, unidade ligada à Secretaria da Saúde e
responsável pela produção da
vacina, disponibilizou 600 mil
doses extras para vacinação desses novos grupos.
Dia D
No sábado, 13 de maio,
ocorrerá o “Dia D” da campanha
de vacinação contra a gripe para
todo público-alvo da campanha,
segundo orientação do Ministério da Saúde.
Poderão ser vacinados bebês
a partir dos seis meses e crianças menores de cinco anos de
idade, idosos a partir dos 60
anos, gestantes, puérperas (mulheres que tiveram filhos nos
últimos 45 dias), indígenas, profissionais de saúde que trabalham
em serviços públicos e privados,
professores das redes pública e
privada, além dos já citados no-

vos grupos contemplados com a
ampliação.
Serão 36,1 mil profissionais
da saúde mobilizados em 5.402
postos de saúde fixos e volantes
em todo o Estado de São Paulo,
funcionando das 8h às 17h. Somente na capital, há 479 fixos e
55 volantes. Nas cidades da
Grande São Paulo, interior e litoral há outros 3.538 postos fixos e 1.330 volantes. Além disso, haverá suporte de 2.436 veículos, 3 barcos, 18 ônibus e outras formas de transporte disponibilizadas com apoio dos municípios paulistas.
Desde o início da campanha,
em 17 de abril, o Estado de São
Paulo já vacinou 4,5 milhões de
pessoas, de acordo com levantamento da Secretaria da Saúde.
Vacina
Além de imunizar a popula-

ção contra a gripe A H1N1, tipo
que se disseminou pelo mundo na pandemia de 2009, as
doses protegem a população
contra os vírus A/Hong Kong
(H3N2) e B/Brisbane. A vacina foi produzida pelo Instituto
Butantan, órgão ligado à pasta,
através de um processo de
transferência de tecnologia.
Conforme preconiza o Ministério da Saúde, somente casos de gripe grave, caracterizados como Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG),
independentemente do tipo,
são de notificação obrigatória
no Brasil.
Neste ano, até 24 de abril,
foram notificados em SP 206
casos de SRAG atribuíveis ao
vírus Influenza, dos quais 119
relacionados ao A (H3N2). Foram ainda notificados 23 óbitos,
sendo 9 relacionados a H3N2.

Secretaria da Fazenda divulga balanço das
ações de fiscalização tributária feitas em SP
A Secretaria Municipal da
Fazenda aplicou R$ 350 milhões
em multas durante operações de
fiscalização realizadas semanalmente para combater fraudes fiscais e sonegação de impostos
municipais como o Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza (ISS), Imposto Predial e
Territorial Urbano (IPTU) e o
Imposto sobre Transmissão de
Bens Imóveis (ITBI).
Para tanto foram realizadas
cerca de 1.300 operações fiscais. Nos quatro primeiros meses do ano, foram lavrados 2.800
autos de infração pelos Auditores-Fiscais, totalizando os cerca de R$ 350 milhões.

Ao todo, aproximadamente
60 estabelecimentos apresentaram indícios de crimes contra a
ordem tributária, que serão encaminhados para avaliação do
Ministério Público.
Do mês de março até o momento, já foram fiscalizados serviços de valets, salões de beleza, autoescolas, universidades,
cursos de idiomas, cursos de
música, academias de grande
porte, estacionamentos, prédios
comerciais de luxo, escritórios
virtuais, shoppings, concessionárias, empresas de construção
civil e outros estabelecimentos
prestadores de serviços.
As operações continuam até

o final do ano com o potencial
de R$ 1 bilhão.

rias, shoppings e cartórios.

Mega ação de fiscalização
A maior operação aconteceu
nesta quinta-feira (11/05), quando a Secretaria Municipal da Fazenda realizou novas blitzes em
aproximadamente 160 estabelecimentos de São Paulo, com a
presença de cerca de 150 auditores fiscais, que percorreram
academias, autoescolas, instituições de ensino, estacionamentos, lavanderias, salões de beleza, escritórios virtuais, valets,
um prédio comercial e atividades de construção civil. Também
foram novos alvos, concessioná-

Dados das blitzes
Das operações fiscais concluídas até o momento, cerca de
65% apresentaram indícios claros de sonegação fiscal. Em alguns setores como academias
e autoescolas esse percentual
chega a 90%. Nos valets, a incidência de irregularidades
atinge 95%. A partir da constatação destes indícios, a
abertura de operação fiscal
mais aprofundada e lavratura
imediata dos autos de infração
(AII) serão as principais providências adotadas pela Secretaria da Fazenda.

Novo eixo do SP Cidade Linda nas
marginais começou nesta sexta-feira
Desde esta sexta-feira (12),
o lado esquerdo da Marginal Pinheiros receberá os trabalhos de
zeladoria e manutenção no trecho que vai do Cebolão à Ponte
Transamérica. A ação faz parte da
19ª etapa do programa São Paulo Cidade Linda, que beneficia
as marginais Pinheiros e Tietê e
terá duração de quatro semanas.
Por conta do fluxo de veículos,
alguns serviços serão feitos durante a madrugada.
Nesta segunda etapa, as prefeituras regionais de M’ Boi
Mirim, Campo Limpo, Butantã
e Lapa estarão mobilizadas para
a recuperação de aproximadamente 18,2 quilômetros de extensão. A ação contará com o
apoio de 564 pessoas e 103 veículos e equipamentos. Devido
à proximidade com a fiação elétrica, a concessionária Eletropaulo realizará ao longo da semana a poda de 418 árvores.
Para fazer os serviços nas
duas marginais, a iniciativa envolve um grande empenho de 15
das 32 Prefeituras Regionais
para a revitalização de quase 50
quilômetros de via ao longo de
todo o mês de maio.
Com 22,5 quilômetros de
extensão, a Marginal Pinheiros

passa pelas áreas das Prefeituras Regionais de Butantã, Campo Limpo, Lapa, M’ Boi Mirim, Pinheiros e Santo Amaro.
Já a Tietê tem 24,5 quilômetros ao longo das regionais
Casa Verde, Freguesia, Lapa,
Pirituba, Mooca, Penha, Santana, Sé e Vila Maria.
A ação foi dividida em quatro eixos, cada um com duração
de uma semana. Na última semana, os trabalhos foram feitos
no lado direito da Marginal Pinheiros, sentido Castello Branco. Na próxima semana, a ação
chegará ao lado direito da Marginal Tietê, da Avenida Guarulhos
ao Cebolão. Por último, as atividades do quarto eixo acontecerão no lado esquerdo da via.
As ações que dependem da
luz, como poda de árvores, capinação do mato e pintura das
guias, serão executadas durante
o dia. Para isso, as pistas poderão ser parcialmente interditadas. Já os serviços de tapa-buraco serão feitos principalmente
nas pistas expressas, e durante a
madrugada.
Balanço primeiro eixo
O primeiro trecho recuperado da Marginal Pinheiros remo-

veu 36,6 toneladas de lixo. A
manutenção no lado direito da
via, no sentido Castello Branco, contou com a conservação
de 14 mil m² de áreas ajardinadas. Com a ajuda da concessionária Eletropaulo, devido à
proximidade com a fiação elétrica, 756 árvores foram podadas nesta primeira semana.
Para melhorar a acessibilidade nas calçadas, três rampas de
acessibilidade (15 m²) passaram
por reforma e 6 metros que guias receberam manutenção. O
serviço de tapa-buraco fresou
aproximadamente 280 metros
quadrados e tapou 20 buracos. A
ação utilizou 25 toneladas de
massa asfáltica.
A Companhia de Engenharia
de Tráfego (CET) fez a manutenção de 1.768 metros quadrados
de sinalização horizontal, 26
colunas semafóricas e 51 placas
de trânsito. Durante toda a semana, 40 pontos de ônibus receberam manutenção, com limpeza, remoção de cartazes e inclusão de adesivos com informações de linhas e itinerários.
Para melhorar a drenagem da
via, 35 tampas de bocas de lobo
foram trocadas, 95 reformadas,
8 delas receberam limpeza

mecanizada e 200 metros de
galerias foram desobstruídos.
A ação também contou com a
troca de 45 guias chapéu e de
4 grelhas.
A iluminação das duas marginais já passou por revisão. As
equipes do Departamento de
Iluminação Pública (ILUME)
realizaram rondas de fiscalização, manutenção e limpeza no
eixo das marginais, que conta
com um total de 6.278 lâmpadas, sendo 3.063 na Pinheiros
e 3.215 na Tietê.
Na Marginal Pinheiros, que
possui iluminação com tecnologia LED, foram feitas 215
correções. Já na Marginal Tietê, foram 578 correções, sendo que 405 lâmpadas tiveram
que ser trocadas. Durante a operação, o departamento também
vistoriou a iluminação na Avenida dos Bandeirantes, onde foram feitos 799 reparos nas 907
luminárias existentes.
Durante a semana, cerca de
750 funcionários e mais de
160 veículos e equipamentos
participaram da ação, que também contou com o apoio de
agentes da Guarda Civil Metropolitana (GCM) e da Assistência Social.

Shows no Vale do Anhangabaú
encerram o mês do Hip Hop
Após um mês intenso de vivências artísticas, bate-papos,
apresentações e intervenções, o
mês do Hip Hop chega ao fim
com um grande encerramento
neste sábado (13), no Vale do
Anhangabaú, região Central.
Quatro palcos divididos por
zonas trazem artistas de todas
as regiões da cidade. Os shows começam às 14h e seguem
por toda a tarde.
No Palco Sul, se apresentam
nomes como o Dj Zeme, os
MCs Finu Du Rap MC e Lauren,
e a dançarina Tata Nzinga. Já

no Palco Norte, o grupo de
dança Identidade em Movimento e os MCs Mano Réu e
Bruna Muniz estão entre as
atrações. No Palco Leste, MC
Rapzilla e DJ NAJA integram
a programação. Por fim,
o Palco Centro/Oeste recebe
os MCs Casa Loca 13 e Extremo Lestes Cartel.
Além dos shows, o evento
também reúne debates, oficinas,
batalhas e oficinas de grafites
com artistas de todas as regiões,
como Panther (Sul), Cafu (Norte), Kase One (Leste) e Gejo

(Oeste/Centro).
Com o tema “Hip Hop em
Posse do Poder Negro”, as atividades buscam a reflexão, a diversidade e o pertencimento dos
cidadãos, além de promover o
acesso aos valores históricos
deste movimento cultural. Um
amplo panorama do movimento
contemplará as quatro manifestações artísticas: MC, grafite,
breaking e DJ.
No Brasil, o Hip Hop começou nas ações do movimento
negro de 1970. Na década seguinte, jovens e adolescentes se

iniciavam no movimento. Por
volta dos anos 1990, o hip hop
se tornou uma das principais formas de arte, além de um movimento de formação política da
periferia paulistana, principalmente por meio das Posses (local de encontro para ações em
bailes, escolas e ruas).
O evento é promovido pela
Prefeitura de São Paulo, por
meio das Secretarias Municipais
de Cultura, Educação e Relações
Governamentais, em parceria
com o Movimento Hip Hop de
São Paulo.
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PF investiga fraudes em aportes de
R$ 8,1 bi do BNDES ao grupo JBS
A Polícia Federal (PF) fez
na sexta-feira (12) uma operação para inves tigar fraudes e irregularidades em aportes concedidos
pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). A Operação Bullish busca
cumprir 37 mandados de condução
coercitiva – 30 no Rio e sete em
São Paulo – e 20 mandados de busca e apreensão – 14 no Rio e seis
em São Paulo.
De acordo com investigações da PF em conjunto com o
Ministério Público Federal
(MPF) do Distrito Federal, o
suposto favorecimento foi ao
grupo JBS, que atua no ramo de
frigoríficos, e envolveu – considerando todas as operações
realizadas – cerca de R$ 8,1 bilhões. Os aportes ocorreram
entre 2007 e 2011.
Entre os problemas citados
aparecem a compra, pelo BNDESPar – braço do banco voltado para a participação acionária
em outras empresas – de ações
da empresa frigorífica por valores acima dos de mercado, além
da não devolução de recursos
que haviam sido liberados pelo
banco de fomento para uma aqui-

sição empresarial que não se
concretizou.
Os autores do pedido citam
ainda prejuízos decorrentes de
operações com debêntures, a
dispensa de garantias no momento da subscrição de papéis da
empresa e a mudança de percepção do banco público em relação aos riscos do aporte de capital feito no grupo econômico
investigado.
As investigações da PF e do
Ministério Público verificaram
que, depois de contratar uma
empresa de consultoria que na
época era ligada a um parlamentar, os desembolsos da BNDESPar ocorreram de forma muito
rápida. Além disso, de acordo
com a PF, as transações foram
feitas sem as garantias e sem a
exigência de prêmio contratualmente previsto. Isso teria gerado prejuízos de R$ 1,2 bilhão
aos cofres públicos.
“Outro fato que chama a
atenção foi o exíguo prazo da
análise das operações financeiras complexas e da ausência de
relatórios de diligências”, destaca o juiz federal Ricardo Augusto Soares Leite, em um tre-

cho da decisão que acatou os
pedidos de medidas cautelares.
Além dos mandados de condução coercitiva e de busca e
apreensão, a Justiça decretou a
indisponibilidade de bens de pessoas físicas e jurídicas suspeitas de participar direta ou indiretamente da composição acionária do grupo empresarial investigado.
Os controladores do grupo
também estão proibidos, ainda
em razão da decisão judicial, de
promover qualquer alteração
societária na empresa investigada e de se ausentar do país sem
autorização judicial prévia. A
Polícia Federal monitora cinco
dos investigados que se encontram em viagem ao exterior.
O grupo alimentício JBS informou, por meio de nota, que
não foi favorecido em qualquer
operação financeira envolvendo
a BNDESPar.
BNDES
Por meio de nota, o BNDES
informou que está buscando informações sobre a operação da
PF e dando apoio aos seus empregados. “O BNDES colabora

com as autoridades na apuração. A presidente Maria Silvia
Bastos Marques está em compromisso em Brasília, retornando ao banco nas próximas
horas. O BNDES fará novo pronunciamento até o fim do dia”,
diz o texto.
Em nota, a defesa do ex-presidente do BNDES Luciano
Coutinho informou que todas as
operações com a JBS foram feitas dentro “da mais absoluta regularidade e que Coutinho está
e sempre esteve à disposição
para prestar quaisquer esclarecimentos solicitados por autoridades sobre a questão”.
“A defesa do ex-presidente
ainda não teve acesso aos autos,
mas tem convicção de que demostrará, ao longo do processo,
a lisura de todas as ações feitas
durante sua gestão. Coutinho
está absolutamente tranquilo e
encontra-se no exterior em compromisso profissional previamente agendado, regressando ao
Brasil no começo da semana que
vem, quando poderá prestar todos os esclarecimentos pertinentes sobre o caso,” diz a nota.
(Agencia Brasil)

Ataque hacker
global afeta 74 países
A empresa russa de segurança cibernética Kaspersky estimou
na sexta-feira (12) em mais de 45 mil o número de ataques cometidos por hackers usando vírus do tipo ransomware, que afetou infra-estruturas de informática em 74 países. “As cifras continuam aumentando inusitadamente”, disse Costin Raiu, diretor
da Equipe de Pesquisa e Análise Global da Kaspersky, no Twitter.
As informações são da agêmcia EFE.
Ele disse que as mensagens do ciberataque, que afetou países
como Espanha, Reino Unido, Turquia, Ucrânia, Brasil e Rússia,
foram escritas em romeno, mas não por um nativo.
A Kaspersky, que produz softwares de segurança cibernética,
enviou à Efe um comunicado no qual diz que identificou o rootkit (tipo de software malicioso, programado para se ocultar no
sistema sem ser encontrado pelo usuário ou por antivírus) utilizado para efetuar o ciberataque. O rootkit é:
(MEM:Trojan.Win.64.EquationDrug.gen).
Segundo a nota, o ataque indiscriminado aconteceu através de
um sistema de propagação que utiliza uma vulnerabilidade detectada
nos sistemas operacionais da Microsoft. O comunicado destaca que
os hackers exigem como recompensa US$ 600 em bitcoins.
“O maior número de tentativas de ataque foi detectado na
Rússia”, destacou a fonte.

Venezuela demite ministra
da Saúde após dados
mostrarem piora no setor

Meirelles diz que mudanças na
Previdência podem evitar outra
reforma por décadas
O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, disse na sextafeira (12) que se a reforma da
Previdência entrar em vigor com
as regras do relatório aprovado
na comissão especial da Câmara não serão necessárias outras
mudanças em décadas.
De acordo com Meirelles,
a reforma feita nos termos do
atual relatório é suficiente para
garantir uma economia de R$
600 bilhões em 10 anos, cerca
de 75% do previsto na proposta original do governo, de R$
800 bilhões.
“É um número que está dentro das nossas expectativas. Outra reforma não seria necessária

nos próximos anos, com este
projeto como está aprovado”,
disse o ministro em entrevista
após participar da posse da nova
diretoria da Câmara de Comércio Americana do Rio de Janeiro (AmCham Rio), no Hotel
Copacabana Palace.
Mesmo com a perspectiva
positiva, Meirelles destacou
que tudo depende do crescimento do Brasil, da situação
fiscal e da evolução demográfica nos próximos anos. Segundo o ministro, a reforma
atende às necessidades do
país, mas se houver mudanças
significativas no texto no plenário a situação será diferen-

te. “Vai depender de uma série
de favores, mas se for aprovada
como está, acreditamos que esta
reforma pode tornar desnecessária outra reforma por algumas
décadas.”
O governo avalia que não haverá novas demandas dos parlamentares por mudanças no texto. “A nossa expectativa é que
não, porque o momento a discussão se dá exatamente na confecção e na aprovação do relatório
na comissão especial e essa fase
já passou”, afirmou Meirelles.
Calendário
O ministro da Fazenda espera que a Câmara vote a reforma

O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, demitiu subitamente a ministra da Saúde depois que a pasta rompeu um silêncio de quase dois anos a respeito de dados que mostram que a
crise médica piorou consideravelmente no país. A ginecologista
Antonieta Caporale, que só ocupou o cargo por quatro meses,
foi substituída pelo farmacêutico Luis López, informou Caracas. As informações são da Reuters.
Dados do Ministério da Saúde publicados esta semana revelaram que os casos de mortalidade infantil aumentaram 30% e
que mortalidade materna subiu 65%, enquanto as ocorrências de
malária aumentaram 76% no ano passado. Também houve um salto
em doenças como difteria e Zika.
No quarto ano de uma recessão brutal, a Venezuela está sofrendo com a escassez generalizada de remédios e de equipamentos médicos básicos. Uma associação farmacêutica de renome disse que a nação carece de cerca de 85% dos medicamentos. Milhões também são vítimas da falta de alimentos e da inflação em disparada, o que alimenta protestos contra Maduro.
Ao anunciar a mudança ministerial no final da noite de quintafeira (11), o vice-presidente Tareck El Aissami não deu explicações
para a demissão. “O presidente Nicolás Maduro agradece a doutora
Antonieta Caporale por seu trabalho”, escreveu ele no Twitter.
O ministério parou de divulgar cifras depois de julho de 2015,
em meio a um grande apagão de dados. A pasta define mortalidade
infantil como a morte de crianças de 0 a 1 ano e a mortalidade materna
como a morte na gravidez ou até 42 dias após o final da gestação.
O governo venezuelano só informa o número de casos e as mudanças em percentagens, ao invés de taxas para cada mil pessoas,
como a maioria dos países, tornando impossíveis as comparações
com outros períodos de tempo e países. (Agencia Brasil)

ainda em maio para que o texto
siga para análise do Senado. No
entanto, como o tema é complexo, Meirelles diz que não haverá prejuízo significativo se a votação dos deputados ficar para
junho ou até para agosto, após o
recesso parlamentar.
Segundo ele, a reforma da
Previdência é aguardada há décadas e não faria diferença esperar mais dois ou três meses.
O ministro ponderou, no entanto, que para a recuperação do
nível de confiança na economia
brasileira e da atividade este ano,
quanto mais cedo as mudanças
forem aprovadas, melhor.
(Agencia Brasil)

“Não adianta esconder bens ou
valores fora do Brasil”, diz Janot
O procurador-geral da República, Rodrigo Jan ot, participou
na sexta-feira (12) de uma palestra em Belo Horizonte durante o Seminário de Ciências
Penais da Faculdade de Direito da Universidade Federal de
Minas Gerais (UFMG), instituição da qual é ex-aluno. Ele
destacou a importância da cooperação jurídica internacional
para as investigações criminais
conduzidas pelo Ministério Público Federal (MPF).
Durante sua fala ao público,
Janot ressaltou que, no âmbito
da Operação Lava Jato, o Brasil
encaminhou 136 pedidos de cooperação internacional a 33 países. Ao mesmo tempo, foram
recebidas 70 solicitações de 26
países. “Não adianta esconder
bens ou valores fora do Brasil.
A cooperação internacional hoje
é tão estreita que nós vamos descobrir. Também não adianta fugir do Brasil, fugir da jurisdição
brasileira. Nós conseguiremos
que a lei brasileira alcance também estes cidadãos”, disse.
Sem citar o nome do ex-deputado federal Eduardo Cunha
(PMDB), ele mencionou a cooperação com as autoridades da
Suíça que fundamentou a denúncia contra o parlamentar. “Tivemos um caso específico de um
réu no STF, atualmente condenado e preso em Curitiba. Era
um caso difícil. A Suíça começou a investigação e recebemos
deles a documentação completa. Fizemos alguns ajustes e apresentamos a denúncia. Esse processo gerou inicialmente o afastamento do mandato parlamen-

tar e depois a condenação”.
Por meio da cooperação, o
Ministério Público da Suíça havia identificado contas no país
em que Eduardo Cunha depositou recursos envolvidos em
esquemas ilegais. A Justiça do
país europeu autorizou o bloqueio destes valores. Em março, o juiz Sérgio Moro condenou Cunha a 15 anos e quatro
meses de prisão por corrupção
passiva, lavagem de dinheiro e
evasão de divisas.
De acordo com dados apresentados pelo procurador-geral,
a cooperação internacional permitiu repatriar US$250 milhões,
o que equivale a aproximadamente R$785 milhões. Cerca de
R$500 milhões foram restituídos à Petrobras e outros R$270
milhões ao governo do estado do
Rio de Janeiro.
Outro exemplo de cooperação citado por Janot foi a extradição do ítalo-brasileiro Henrique Pizzolato, ex-diretor do Banco do Brasil condenado por corrupção passiva, peculato e lavagem de dinheiro na Ação Penal
470, o mensalão. Ele fugiu para
a Itália, mas teve o pedido de
extradição autorizado pelo governo italiano, mesmo tendo dupla nacionalidade.
Janot também apresentou ao
público dados da Operação Lava
Jato. Segundo ele, já foram autorizados pelo Supremo Tribunal
Federal (STF), 150 quebras de
sigilo fiscal, 215 quebras de sigilo bancário, 147 quebras de
sigilo telefônico, 34 quebras de
sigilo telemático, cinco quebras
de sigilo dados, 19 sequestros

de bens e quatro sequestros de
valores. Foram cumpridos até o
momento 917 mandados de busca e apreensão autorizados em
decisões de primeira instância e
também do STF.
Delação premiada
A parte final da palestra do
procurador-geral foi dedicada
para esclarecimentos em relação
à delação premiada, que foi considerada por ele como um instrumento poderoso que possibilitou chegar à situação atual das
investigações. “O colaborador
não é um dedo-duro. Ele ajuda a
Justiça a desvendar organizações criminosas, confessa seus
crimes e indica os coautores. E
assim ele tem direito a uma premiação. Há toda uma construção
jurídica, dentro do regramento
legal e com um controle do judiciário”, avaliou.
Para ele, não é correto dizer
que os órgãos de controle prendem os réus para forçá-los a delatarem. “A colaboração tem que
ser espontânea. Não somos nós
que chamamos o réu para colaborar, a iniciativa tem que partir
dele. O advogado dele é quem
nos apresenta a proposta”, argumentou.
Segundo Janot, dos 160
acordos de delação premiada já
homologados no âmbito da Lava
Jato, 136 foram feitos com pessoas em liberdade e apenas 24
com pessoas detidas. Ele disse
ainda que a delação é um mecanismo que favorece ao réu e, por
isso, não pode haver tratamento
discriminatório entre quem está
preso e quem não está.

Judiciário fortalecido
Janot registrou alguns episódios dos últimos anos que teriam contribuído para que as investigações do MPF ganhassem amplitude. Ele citou a
aprovação da Lei de Acesso à
Informação e a criação da TV
Justiça, que tornaram o controle social mais efetivo e permitiram que os brasileiros acompanhassem e compreendessem
o funcionamento do Judiciário.
“Os julgamentos passaram a integrar a agenda do cidadão.
Uma vez o procurador-geral do
Chile me contou que estava no
Rio de Janeiro e ficou impressionado quando viu pessoas em
um bar tomando cerveja discutindo um processo judicial com
a mesma intensidade que antes
discutiam sobre futebol”.
O procurador-geral também
considerou que o processo do
mensalão alterou o paradigma do
Judiciário e fortaleceu o discurso de que a lei é para todos. Ele
lembrou ainda das jornadas de
junho de 2013, quando milhares
de brasileiros saíram às ruas em
protesto. “Entre diversas pautas
difusas, surgiram os questionamentos à Proposta de Emenda
Constitucional 37, que buscava
proibir o Ministério Público de
realizar investigações em matéria penal. A perspectiva que nós
tínhamos era de que ela seria
aprovada com um apoio avassalador. E com as manifestações,
o que seria uma derrota certa se
transformou numa rejeição da
proposta. Foram 430 votos contrários e apenas 9 favoráveis”,
lembrou. (Agencia Brasil)

“País está mudando mais em
um ano do que em décadas”
“O Brasil está mudando mais
em um ano do que mudou em
décadas”, afirmou o ministro da
Fazenda, Henrique Meirelles, na
reunião ministerial para balanço
de um ano do governo Temer, realizada na sexta-feira (12) no
Palácio do Planalto, em Brasília.
Segundo o ministro, a recessão
econômica é parte do passado.
“O Brasil vive um momento
e um governo de profunda transformação. Encontramos um país
que viveu a maior recessão da
história. A recessão que encontramos foi maior que a depressão de 1930 e 1931”, disse. O
ministro enfatizou que a recessão já passou e que o Brasil mostra sinais de que voltou a crescer. Meirelles citou o aumento
do consumo em 20%, da produção de aço, também em 20%, e
a safra de grãos, “surpreendendo os mais otimistas”, com
crescimento de 22%, em relação ao ano passado.
Entretanto, Meirelles disse
que o desemprego leva mais
tempo para reagir à retomada da
economia. “O desemprego deve
crescer ainda um pouco porque
tem uma reação mais lenta.”
Meirelles relembrou medi-

das adotadas neste ano de governo, como a emenda à Constituição que estabeleceu um teto
para os gastos públicos. “A aprovação da PEC do Teto dos Gastos foi fundamental para dar previsibilidade à economia brasileiras, às contas públicas”, disse
Meirelles, acrescentando que
foi a primeira vez em que foi
feito um projeto de longo prazo
para as contas públicas.
“Tivemos como resultado
dessa retomada, a confiança. Tivemos uma mudança gradual da
perspectiva, e os efeitos são, de
fato, impressionantes. Se olharmos para a medida de Risco Brasil, que representa o custo de financiar o país, caiu de 500 pontos para um pouco mais 200 pontos”, disse. Ele citou ainda a possibilidade de as agências de classificação de risco pensarem em
melhorar a nota do Brasil. E
acrescentou que o real está se
fortalecendo e a bolsa de valores, subindo.
O ministro citou ainda a redução da inflação, que atingiu
9,28% em 12 meses em maio de
2016 e agora está em 4,08%,
abaixo do centro da meta
(4,5%). (Agencia Brasil)

GAIA SECURITIZADORA S.A.

CNPJ/MF nº 07.587.384/0001-30
FATO RELEVANTE
Ref. Certiﬁcados de Recebíveis Imobiliários da 33ª e 55ª Séries da 4ª Emissão da Gaia Securitizadora S.A.
GAIA SECURITIZADORA S.A., sociedade por ações, com sede na Rua Ministro Jesuíno Cardoso, nº 633,
8º andar, na Vila Nova Conceição, na Capital do Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.587.384/000130 (“Securitizadora”), na qualidade de emissora da 33ª e 55ª Séries da 4ª Emissão de Certiﬁcados de Recebíveis
Imobiliários – CRI, em cumprimento ao disposto na Instrução CVM nº 358/02, com as alterações nos termos das
instruções CVM nº 369/02, 449/07, 547/14, 552/14 e 568/15, bem como em complemento ao Fato Relevante
divulgado pela Securitizadora em 19 de agosto de 2014, vem divulgar o presente comunicado. Em dezembro de 2013
e em agosto de 2014, foram publicados Fatos Relevantes reportando, respectivamente, (a) a existência de execuções
judiciais que poderiam resultar na penhora dos bens e créditos que constituem garantia dos CRI em referência,
incluindo também, naquela ocasião, os Certiﬁcados de Recebíveis Imobiliários da 22ª e 44ª Séries da 4ª Emissão da
Securitizadora1; (b) a decisão proferida em primeira instância acerca de um dos processos2, indicando que poderia vir
a impactar a garantia e/ou o ﬂuxo de pagamentos dos CRI. O presente comunicado é realizado para reportar decisões
judiciais em segunda instância, em sede de recursos de apelação3 vinculados ao processo retro indicado1, com a
declaração de: (i) existência de fato passível de invalidar a aquisição dos imóveis por Goiabeiras, atual proprietária do
Shopping e Devedora dos CRI, (ii) constrição consistente em penhora sobre os imóveis, e determinação para (iii) que
os aluguéis referentes aos imóveis sejam penhorados até o limite ﬁxado judicialmente; (iv) realização de nova perícia
contábil para apuração do quantum devido, a ser determinada pelo juízo da primeira instância. A Securitizadora tem
adotado as medidas judiciais que entende cabíveis; na forma autorizada no Termo de Securitização, sempre visando a
proteção dos interesses dos Titulares de CRI em relação ao disposto no presente Fato Relevante, em especial, quanto
às garantias dos CRI representadas pela alienação ﬁduciária dos imóveis e dos aluguéis.
São Paulo, 11 de maio de 2017.
GAIA SECURITIZADORA S.A.
1
2

3

Séries resgatadas integralmente em 20 de março de 2017
Processo de Execução de Título Extrajudicial nº 0176460-46.1994.8.26.0002, tramitação perante a 4ª Vara Cível do Foro
Regional de Santo Amaro, da Comarca de São Paulo, distribuído em 01/07/1994.
Apelação nº 1048759-84.2014.8.26.0002,Apelação nº 1037933-96.2014.8.26.0002,Apelação nº 0007474-31.2014.8.26.0002,
todas da Comarca de São Paulo, com tramitação perante a 20ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo.
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“Quero garantir total direito
do trabalhador”, diz Temer
Jucá diz que PMDB
pode fechar questão
para aprovar reforma
da Previdência
O presidente do PMDB,
senador Romero Jucá (RR),
disse na sexta-feira (12), que a
Executiva Nacional da legenda
aguarda um pedido da bancada
na Câmara para se posicionar
sobre fechamento de questão
na votação da reforma da Previdência que está em discussão
entre os deputados. Segundo
Jucá, que participou da cerimônia de um ano do governo Temer no Palácio do Planalto, o
pedido ainda não existe, mas
deverá ser feito nos próximos
dias.
Jucá disse ainda que o
PMDB também está conversando sobre essa possibilidade
com outros partidos da base
para que possa haver “uma
união de pensamento, uma
união de transformação do
país”.
O termo “fechar questão” é
usado quando um partido orienta e toma uma posição única
sobre como cada um deve votar em determinado tema. Nessas situações, os parlamentares
que desrespeitam a determinação correm o risco de sofrer
punição pelo partido.
A reforma da Previdência
teve sua discussão concluída
esta semana pela comissão especial e já está pronta para ser
analisada pelo plenário da Câmara, onde vai passar por dois
turnos de votação e precisará
de 308 dos 513 votos para
avançar e ir ao Senado. A expectativa é conseguir votar até
o fim de maio, pelo menos, o
primeiro turno da proposta.

Previdência, o ministro-chefe
da Secretaria de Governo, Antonio Imbassahy, disse que está
otimista em relação à aprovação do texto pelos deputados.
“Se você olha para trás, tudo o
que foi apresentado pelo governo com apoio, com diálogo
com a Câmara e com o Senado, foi aprovado. Isso nos dá
uma certeza e confiança muito
grande de que a modernização
do sistema previdenciário vai
ser aprovada”, disse, destacando que fechar ou não questão é
uma decisão dos partidos.
Apesar disso, o ministro
reconhece que ainda será necessário um trabalho de união
da base em torno do texto para
garantir o mínimo de votos necessários. “Isso é um trabalho
de aproximação sucessiva,
você vai conversando e vai
avançado. Agora posso garantir que há um ambiente muito
favorável, a gente percebe depois que foi aprovado este
novo texto [ apresentado pelo
relator da comissão especial da
Câmara, Arthur Maia] o ambiente na Câmara e do próprio
Senado modificou bastante”.
Imbassahy não fez previsões de quando o governo espera ver a reforma aprovada
na Câmara. “Difícil estabelecer um prazo porque depende de conversações e de uma
série de articulações de natureza política. Claro que o
nosso desejo, e também é necessidade para o país, é que
se faça o mais breve possível.
Mas isso depende de uma negociação com o Congresso
Nacional”, afirmou. (Agencia
Brasil)

Em evento no Palácio do
Planalto para marcar um ano de
governo, o presidente Michel
Temer disse na sexta-feira (12)
que o diálogo com o Congresso
Nacional tem sido diferencial de
seu governo, e é importante para
a aprovação das reformas propostas. Temer disse que encontrou o país “com rombo milionário”, recessão econômica, altos índices de desemprego, inflação e juros altos. O presidente voltou a defender a reforma
trabalhista, que já foi aprovada
pela Câmara dos Deputados e
está em tramitação no Senado.
“Tenho a honra e felicidade
de liderar a travessia, e o farei.
Foi tenso, mas o saldo é positivo. Já temos resultados concretos e ótimos motivos para mantermos confiança. O Brasil está
retomando o caminho do crescimento. Agora é seguir em frente. A travessia é segura e, no segundo ano, teremos país reestruturado e eficiente”, disse o presidente.
“Era preciso estabelecer o
diálogo que antes não havia”,
afirmou. “Aliás, foi da ausência
de diálogo que decorreu a dificuldade para governar. Faltava
entrosamento entre Executivo e
Legislativo. Faltava pacificar o
país”, acrescentou.
Temer disse que a experiência adquirida por ele ao longo de

24 anos no Parlamento o ajudou
na aproximação entre esses dois
poderes. “A impressão era de que
o Legislativo era tratado como
se fosse um apêndice do Executivo, em face dos aspectos centralizadores de nossa política.
Quem diz que não se pode alterar
propostas do governo está apresentando uma visão autoritária [da
relação entre poderes]. Nós governamos juntos. Hoje o Legislativo
não é apêndice, mas um integrante do governo e da atividade produtiva do nosso país”.
Reformas trabalhista e da
Previdência
Ao citar dados de que as empresas já estão identificando
crescimento nas vendas “após 2
anos de conta no vermelho”, Temer reiterou que a reforma trabalhista vai possibilitar a abertura de mais vagas. “Quero enfatizar, falar em letras garrafais e
em negrito: Quero garantir o total direito do trabalhador. A palavra mais suave que encontro é
irresponsabilidade quando dizem
que vamos tirar direito do trabalhador”, disse. ”A Constituição
assegura todos os direitos trabalhistas. Não haverá nenhum
direito a menos para o trabalhador brasileiro””, acrescentou.
“A tarefa mais importante
nos próximos dias será a de salvar a Previdência. Ja avançamos

com diálogo e bom senso. Não
tenho dúvida de que conseguiremos aprová-la para evitar que o
brasileiro fique sem a sua aposentadoria. Vamos avançar também na modernização tributária,
de forma a simplificar e tornar
os impostos mais justos”.
Ações
Ao enumerar as principais
ações de governo, Temer citou
o aumento do orçamento para a
saúde e para a educação, os investimentos feitos no sistema
prisional, a aprovação da reforma do Ensino Médio, e a renovação do programa Minha Casa,
Minha Vida.
“Ano passado, 140 mil casas
foram entregues. Outras milhares serão entregues este ano.
Isso incentiva o emprego, uma
vez que a construção civil é conhecidamente o setor que mais
cria postos de trabalho no Brasil. Na área da saúde, as ameaças de epidemia foram combatidas com eficiência. Aprovamos
a MP do Ensino Médio depois
de mais de 20 anos de espera.
Com isso, nossos jovens terão
mais estímulo e a evasão vai diminuir. E, no ensino superior,
aumentamos as vagas no Fies”,
disse Temer.
O presidente comemorou
também a melhora financeira da
Petrobras e do Banco do Brasil

e a conclusão de obras nas regiões Norte e Nordeste, em especial a do Rio São Francisco. Temer disse que avançará nas obras
e nos leilões de infraestrutura e
que irá concluir obras como a da
ferrovia Norte-Sul.
“No campo, renegociamos as
dívidas de pequenos agricultores
do Norte e do Nordeste. Eles
enfrentavam graves dificuldades
da seca prolongada. Parece pouco
,mas beneficiou quase 1 milhão de
pessoas, gerando impacto imediato na economia local. Ainda na área
dos mais carentes, em apensas dois
anos vamos distribuir mais 60
mil títulos de terras. Isso tudo
foi em decorrência da implantação de uma melhoria de gestão,
o que resultou na conclusão de
obras como a de integração do
Rio São Francisco”.
Segundo o presidente, a liberação do dinheiro das contas inativas do FGTS está dando fôlego às famílias para pagarem dívidas, fazer investimentos e
compras. “Foram mais de R$ 40
bilhões que já estão entrando na
economia. Há pouco estive em
uma agência da Caixa. Constatei a alegria e a satisfação com
que as pessoas sacavam. Registro que às 9h10 recebi a informação de que, em 10 minutos,
242 mil trabalhadores já haviam comparecido às agências”.
(Agencia Brasil)

Eleição para governo do
Amazonas custará R$ 18,5 milhões
As propagandas eleitorais
para escolher o novo governador
do Amazonas serão feitas entre
20 de junho e 4 de agosto. No
segundo turno, se houver, a propaganda será entre 7 e 26 de
agosto. Para o pleito suplementar será destinado um orçamento de R$ 18,5 milhões, considerando os dois turnos.

Conforme os prazos definidos na sexta-feira (12) pelo Tribunal Regional Eleitoral, os
amazonenses voltam as urnas no
próximo dia 6 de agosto para
escolher novo governador. O
segundo turno, se houver, vai
ocorrer no dia 27 de agosto, último domingo do mês.
As convenções partidárias

para a escolha das coligações e
definir os candidatos ocorrerão
entre 12 e 16 de junho de 2017.
O Estado do Amazonas passa por eleições suplementares para
escolher os substitutos de José
Melo, do PROS, e de Henrique
Oliveira, do Solidariedade, que tiveram os mandatos de governador
e vice cassados na última semana.

Eles são acusados de compra de
votos nas eleições de 2014.
Os amazonenses devem ficar
atentos para regularizar o título
de eleitor até o dia 7 de junho,
60 dias antes do pleito.
O Amazonas tem cerca de 3,3
milhões de eleitores. Mais da metade, 1,2 milhão residem na capital, Manaus. (Agencia Brasil)

Defensoria Pública do Rio aponta falhas
Presidente da Câmara na aplicação da Lei Maria da Penha
Votação
Ainda sobre a reforma da

diz que sociedade
aplaudirá reformas
O presidente da Câmara,
deputado Rodrigo Maia (DEMRJ), disse na sexta-feira (12)
que a sociedade “aplaudirá” as
propostas de reforma enviadas
pelo governo ao Congresso
Nacional. Em discurso na cerimônia de balanço de um ano
do governo Temer, no Palácio
do Planalto, o parlamentar reafirmou seu compromisso
com a agenda do Executivo.
Ele defendeu as reformas
trabalhista e da Previdência
entre as medidas do governo
Temer para garantir o ajuste
fiscal e o controle de gastos.
Além das reform as, Maia também cobrou empenho para a
aprovação de uma reforma política.
“Precisamos enfrentar o
desafio da reforma política,
não uma reforma que atenda
aos interesses dos grandes partidos, mas da sociedade. Um
novo sistema eleitoral é urgente no país”, afirmou.
Em viagem ao exterior, o
presidente do Senado, Eunício
Oliveira (PMDB-CE), foi representado pelo vice-presidente Cássio Cunha Lima (PSDBPB). O senador disse que o governo Temer não pode ser classificado como populista. Segundo o parlamentar, o Executivo está avançando na relação
com o Legislativo em dois
grandes desafios: conter o endividamento público e ampliar
a produtividade da economia.
“É um governo que tem muita
coragem e compromisso com
o futuro do Brasil”, afirmou.

Reforma trabalhista
O ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, também destacou a importância das reformas. Sobre a trabalhista, que
foi aprovada pelos deputados e
está em análise no Senado, ele
reafirmou que a proposta está
centrada na garantia de direitos,
na segurança jurídica e na geração de empregos.
Outro ponto ressaltado
pelo ministro foi o lançamento de um sistema antifraudes
que evitou o pagamento indevido de RS 380 milhões do
programa de seguro-desemprego. Nogueira disse ainda
que em fevereiro a oferta de
empregos no país saiu do saldo
negativo.
“No primeiro trimestre de
2016, tivemos o saldo negativo de 328 mil empregos no
Brasil (…) Em fevereiro de
2017 já comemoramos o saldo positivo de 37 mil”, afirmou. O ministro adiantou que
o resultado de maio poderá
confirmar a tendência de retomada dos empregos.
Segundo o ministro do Trabalho, a liberação das contas
inativas do Fundo de Garantia
do Tempo de Serviço (FGTS)
vai aquecer a economia, principalmente, o comércio. “E a
própria segurança e humor manifestos pelo mercado, tendo
em vista que os números de desemprego vêm caindo sistematicamente, é natural que cheguem no ponto zero e retome
a empregabilidade”, acrescentou. (Agencia Brasil)

Apesar da concessão de medidas emergenciais de proteção
à mulher vítima de violência pelo
Poder Judiciário, como proibição de contato do agressor e
afastamento dele do lar, outras
ações necessárias, como a definição de pensão alimentícia à
vítima, não são deferidas, o que
demonstra falhas na aplicação
integral da Lei Maria da Penha,
segundo a pesquisa O Papel do
Judiciário na Concessão das
Medidas Protetivas. O levantamento foi divulgado na sextafeira (12) pelo Núcleo de Defesa da Mulher (Nudem) da Defensoria Pública do Estado do Rio
de Janeiro (DPRJ).
O trabalho analisou 295 casos em que houve atuação da
Defensoria Pública e foi verificado que em 67,46% houve a
concessão de medidas protetivas e apenas em 13,9% os pedidos foram totalmente negados.
Mas nenhum pedido relacionado à prestação de alimentos provisionais ou provisórios foi autorizado no juizado de violência
doméstica.
Segundo a autora do trabalho, a socióloga e diretora de
Estudos e Pesquisas da DPRJ,

Carolina Haber, o objetivo da
pesquisa foi dar um panorama
para os defensores que atuam na
área sobre como essas medidas
estão sendo tratadas pelo Judiciário. “A gente verificou que as
medidas protetivas concedidas
acabam sendo sempre as mesmas, como afastamento do lar, e
alguns pedidos nunca são concedidos, como o de alimentos, o
que obriga a mulher vítima da
violência a recorrer a outras esferas no Judiciário para resolver
o problema dela, por exemplo,
ir a uma vara de família.”
A partir desta constatação, a
segunda etapa da pesquisa levantou nas varas de família os processos que tiveram a atuação do
Nudem. Do total, 55% duraram
entre 56 e 290 dias até a homologação e 28% foram extintos
sem resolução do mérito. Apenas em um caso houve a decretação da prisão do acusado e a
suspensão do direito de visitar
os filhos.
“A gente verificou quanto
tempo ela [mulher vítima] demora, por exemplo, para ter um
pedido de alimentos concedido.
A média é quatro meses. Olhando para as duas etapas, a gente

vê que, primeiro, ela não tem
esse tipo de pedido atendido
nos juizados e precisa recorrer à vara de família. E na vara
da família demora quatro meses.” A demora, segundo Carolina, piora a situação de vulnerabilidade das vítimas.
Para a diretora, a aplicação
das mesmas medidas sempre
demonstra que os juízes não se
aprofundam nos casos. “Acaba
não individualizando a situação
da mulher, acaba que o juiz prefere dar as medidas mais fáceis
de serem aplicadas, porque não
demanda uma precessão mais
profunda do caso por ele.”
Proteção limitada
De acordo com a coordenadora do Nudem, Arlanza Rebello, a Lei Maria da Penha precisa ser aplicada integralmente, o
que não vem ocorrendo. “A Lei
Maria da Penha pensa numa defesa integral a essa mulher. Hoje
o que percebemos é que as medidas protetivas deferidas são
medidas parciais. Notadamente
proibição de aproximação, proibição de contato e, quando muito, afastamento do lar. Outras
medidas previstas na Lei Maria

da Penha, como alimentos provisórios, guarda provisória, revogação de procurações e outras
que a mulher necessitar não têm
sido analisadas pelo Judiciário,
isso têm sido entendido como
desnecessário, digamos assim.”
“O que a gente vê hoje é que
até as medidas protetivas estão
sendo encolhidas, existe um rol
imenso de medidas protetivas e
apenas três são as medidas deferidas”, acrescentou.
Este mês, quando se comemora o Dia do Defensor Público, no dia 19, a DPRJ promove
uma série de debates sobre
como melhorar a aplicabilidade
da Lei Maria da Penha.
“Já fizemos um primeiro encontro sobre feminicídio, que
muitas vezes são mortes anunciadas. Estamos discutindo o
dever de proteção à mulher, que
é um dever estatal, o Brasil,
como signatário de tratados internacionais, assumiu. É uma
resposta que a gente ainda não
tem, estamos atuando, essa é
uma discussão, de que maneira a gente pode dar mais efetividade à Lei Maria da Penha na
proteção à mulher.”(Agencia
Brasil)

Fundador da Gol, Nenê Constantino é
condenado a 16 anos por homicídio no DF
O Tribunal do Júri de Taguatinga, no Distrito Federal, condenou o empresário Constantino de Oliveira, de 86 anos, conhecido como Nenê Constantino, pelo assassinato do líder comunitário Márcio Leonardo de
Sousa Brito, de 27 anos, em 12
de outubro de 2001. O julgamento terminou à 1h30 dta sexta-feira (12).
Fundador da empresa aérea
Gol e pioneiro no ramo de
transportes rodoviários, Con-

stantino foi condenado por homicídio qualificado e corrupção de testemunha, com pena de
16 anos e seis meses de prisão
e multa de R$ 84 mil. O dono
da arma usada no homicídio,
João Alcides Miranda, foi condenado pelos mesmos crimes e
pegou 17 anos e seis meses de
prisão e 12 dias-multa.
Vanderlei Batista foi condenado a 13 anos de prisão por
homicídio qualificado e João
Marques, ex-funcionário de

Constantino, pegou 15 anos
também por homicídio qualificado.
Todos foram condenados ao
regime fechado, mas poderão recorrer da decisão em liberdade.
O empresário Victor Bethonico Foresti, acusado de corrupção de testemunha, foi absolvido pelo júri.
Márcio Brito foi morto a tiros, em 2001, por causa da disputa de um terreno. Ele representava um grupo que ocupava

um terreno da Viação Pioneira,
uma das companhias de propriedade de Constantino, em Taguatinga.
O julgamento do empresário foi iniciado em 20 de março chegou a ser adiado e foi retomado na última segunda-feira (8). Em 2015, Constantino
foi absolvido da acusação de
tentativa de homicídio duplamente qualificado contra o exgenro, Eduardo Queiroz Alves.
(Agencia Brasil)
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Gustavo Gugelmin (E) e Reinaldo Varela (D) já estão prontos
para o deserto
terceira participação em provas um motor mais moderno limitanos desertos norte-americanos, do em 250 hp, tração 4x2 e câmque são muito diferentes e duras, bio sequencial de 6 marchas.
a dupla brasileira vai ter um up- Como as suspensões não tem ligrade em seu leve buggy. Ele terá mitação, elas terão nova dupla de

amortecedores por roda, com curso mais longo, para que possam
ignorar lombas, buracos e saltos.
“Nestas provas a gente ignora as lombas e vem voando, batendo pra tudo quanto é lado. Tem
saltos, buracos, solavancos, trial, curvas, subidas, descidas. É
uma corrida bem cansativa,
pois o corpo não para de ser
chacoalhado para todos os lados. E temos que ficar muito
atentos, pois o piso vai piorando a cada volta com tanto carro passado, cavoucando o
chão e fazendo mais costela de
vaca”, observa o navegador Gustavo Gugelmin.
Com 130 inscritos entre protótipos, picapes e caminhões, a
Laughlin Desert Classic terá quatro voltas de 16 milhas - aproximadamente 25,5 quilômetros - por
dia, o que será um diferencial que
poderá favorecer os brasileiros.

Foto/ Fotojump

Vôlei Nestlé não resiste à potência
mundial formada pelo Volero Zurich

Dani Lins levantamento
O Vôlei Nestlé encerrou sua
participação na fase de grupos do
Campeonato Mundial de Clubes
com revés diante do Volero Zurich, da Suíça, por 3 sets a 0, parciais de 27/25, 25/22 e, 25/18,
em confronto realizado nesta
sexta-feira (12), na Green Arena, em Kobe, no Japão, com duração de 1h31min. Apesar do resultado, a ponteira Tandara foi a
maior pontuadora, com 14 acertos. Com o placar, o clube de
Osasco termina na terceira colocação de sua chave, com três
pontos, sendo duas derrotas e
uma vitória. A levantadora Dani
Lins e suas companheiras voltam
à quadra neste sábado (13), às

0h55 (horário de Brasília) na disputa de 5º a 8º, diante do Hisamitsu Springs, do Japão, que ficou em quarto lugar no Grupo A.
Destaque individual, Tandara
marcou seus 14 pontos em ataques. A ponteira lamentou a perda da primeira parcial. “Começamos bem e fizemos um primeiro set muito bom. Estávamos
com 23 a 20 e, mesmo com três
passes na mão, não soubemos
aproveitar as oportunidades.
Acredito que o time tenha ficado abalado após a perda dessa
primeira parcial e daí por diante
não rendeu mais o que poderia.
A equipe abaixou a guarda”, afirmou a jogadora.

O técnico Luizomar analisou
o confronto e garantiu o Vôlei
Nestlé determinado na sequência
do torneio. “Saímos com um gosto amargo porque entramos nessa partida com chances até para
ficarmos em primeiro lugar do
grupo. Fizemos um primeiro set
dentro do que havíamos planejado, tomando a decisão certa e
explorando o bloqueio. Brigamos ponto a ponto diante de um
grande adversário e com atletas
de destaque no cenário mundial.
Nesta competição existem excelentes times e jogadoras e só
com a força que temos atualmente não foi o suficiente para disputarmos uma medalha como nas
outras edições. Quero ressaltar
que o Vôlei Nestlé nunca fugiu
de sua responsabilidade, portanto, vamos ter profissionalismo e
brigar por esse quinto lugar. O
objetivo agora é tentar fazer o
melhor nesses próximos dois
jogos para terminarmos a competição de forma honrosa”, disse o treinador.
Agora são quatro confrontos
na história entre Volero e Vôlei
Nestlé, sendo três em 2014 e um
nesta sexta-feira pela edição de
2017 do Mundial. Em maio de
2014, os times se encontraram
na semifinal do Mundial e o clube de Osasco marcou 3 sets a 1,
parciais de 25/21, 18/25, 25/16

e 25/20, em embate realizado em
Zurique. No mesmo ano, em dezembro, as equipes disputaram o
Top Volley, também conhecido
como Torneio da Basileia, e fizeram dois jogos. Na fase de grupos, o Volero Zurich venceu por
3 a 0, parciais de 25/17, 25/16 e
25/15. No entanto, na decisão o
técnico Luizomar conduziu suas
atletas ao título com uma vitória
por 3 a 2, com séries fechadas
em 25/22, 19/25, 26/24,18/25 e
15/11. O retrospecto aponta agora duas vitórias para cada lado.
Gabi esteve em quadra em
todos os confrontos diante do
Volero Zurich. A cubana Carcaces esteve dos dois lados nesses
encontros. Ela disputou os Mundiais de 2014 e 2017 pelo Volero Zurich e o Torneio da Basileia com a camisa do Vôlei Nestlé. A oposta Rykhliuk, a líbero
Popovic e a ponteira Unternahrer
são as atletas do clube suíço que
estiveram em quadra nos quatro
embates diante do Vôlei Nestlé.
Além delas, as ponteiras Mammadova e Rabadzhieva jogaram
os dois jogos do Top Volley e
participaram da partida desta noite. Integrantes do elenco atual da
equipe europeia, Rabadzhieva e
a central americana Akirandewo
jogavam no Rabita Baku em
2012, quando o time de Osasco
conquistou o título.

O Brasil disputa sua primeira
etapa de Copa do Mundo de ginástica artística no ano. As seleções brasileiras feminina e masculina da modalidade vão competir na Arena Bonifika, em Koper,
na Eslovênia. O primeiro dia será
de provas classificatórias, e as finais serão no sábado (13) e no
domingo (14), com transmissão
prevista nos canais SPORTV.
A equipe feminina para a competição é formada por Flávia Saraiva (assimétricas, trave e solo),
Rebeca Andrade (salto e assimétricas) e Thaís Santos (solo, salto
e trave), sob o comando do técnico Roger Medina.
O dirigente destacou a qualidade no trabalho das atletas. “Estou muito contente com o empenho e o comprometimento
com que as meninas estão trei-

nando para esta competição. Elas
entenderam que necessitamos
aumentar as notas de partida para
buscar grandes resultados lá na
frente”, completou.
No masculino, vão defender o
País Arthur Zanetti (solo e argolas),
Francisco Barreto (cavalo, paralelas e barra fixa) e Lucas Bitencourt
(solo, cavalo, argolas, paralelas e
barra fixa), com os treinadores
Cristiano Albino e Marcos Goto.
A Copa do Mundo da Eslovênia terá a participação de cerca
150 ginastas de 31 países, além
do Brasil: Áustria, Bulgária, Canadá, Colômbia, Croácia, Chipre,
República Tcheca, Espanha,
Grã-Bretanha, Alemanha, Hong
Kong, Hungria, Irlanda, Iraque,
Israel, Itália, Jordânia, Letónia,
Lituânia, Países Baixos, Noruega, Roménia, África do Sul,

O TRIATHLON NO BRASIL ESTÁ PRESTES
A RECUPERAR O FÔLEGO.
DISTÂNCIA
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Brasil disputa Copa do Mundo de ginástica
artística na Eslovênia neste fim de semana

Seleções brasileiras de GAM
Eslovénia, Sérvia, Suíça, Eslováquia, Ucrânia, Uzbequistão e
Venezuela.
Depois de disputar a competição em Koper, a delegação
embarca para a Croácia, onde vai

e GAF
competir na Copa do Mundo de
Osijek. A viagem de um país europeu para o outro será no dia 15,
e as provas em solo croata começam no dia 18 e terminam em
21 de maio.

CONFIRA O CALENDÁRIO 2017
ESTRADA VELHA DE SANTOS

SÃO CARLOS - SP

ESTRADA VELHA DE SANTOS

RIACHO GRANDE
ETAPA 1

PARQUE DAMHA
ETAPA 1

RIACHO GRANDE
ETAPA 2

30 DE ABR

11 DE JUN

24 DE SET

DISTÂNCIA

Sprint

OLÍMPICA

NATAÇÃO 750 m
CICLISMO 20 km
CORRIDA 5 km

NATAÇÃO 1.5 km
CICLISMO 40 km
CORRIDA 10 km
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®

2017

2017

2017

RIO E JANEIRO - RJ

SÃO CARLOS - SP

SÃO PAULO - SP

RECREIO DOS
BANDEIRANTES
ETAPA 1

PARQUE DAMHA
ETAPA 2

USP
ETAPA 2

22 DE OUT

15 DE NOV

2017

2017

08 DE OUT
2017
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IRONMAN
Florianópolis 2017
contará com
diversos campeões
Foto/ Fábio Falconi

Um mês e meio após enfrentarem no México a corrida mais
difícil de suas carreiras, os brasileiros Reinaldo Varela (Divino
Fogão/Blindarte/Tecmin) e Gustavo Gugelmin disputam neste
final de semana outra prova para
qualquer mãe ficar de cabelos
mais brancos ainda. O piloto paulista e o navegador catarinense
participam do Laughlin Desert
Classic, conhecido como o Duelo do Deserto em Nevada, nos
Estados Unidos.
“É um negócio diferente, muito difícil, mas gostoso. Estamos
aprendendo, mas acho que podemos nos dar bem nesta prova”,
opina Varela, Bicampeão Mundial e oito vezes Campeão Brasileiro de Rally Cross Country.
Depois que terminaram na
quarta posição a Score San Felipe 250, disputada no Estado Baixa Califórnia, no México, em sua

Foto/Divulgação

Reinaldo Varela e Gustavo Gugelmin
correm no deserto de Nevada

Brent McMahon, atual campeão
Com pouco mais de duas
semanas para sua realização, o
IRONMAN Florianópolis
2017, a mais tradicional prova
do Circuito IRONMAN no
país, segue confirmando destaques na Elite, com vários triatletas com conquistas importantes. Já são 59 triatletas inscritos - número que poderá aumentar -, tornando a prova ainda mais forte. O IRONMAN
Florianópolis 2017 terá, mais
uma vez, status de Sul-Americano, distribuindo pontos
no ranking e 150 mil dólares
de prêmio para a Elite, além
de 75 vagas para os triatletas
da Faixa Etária para a final do
Mundial IRONMAN no Havaí.
Este ano, participarão cerca de
2500 atletas de 42 países, novos recordes.
Já confirmaram presença
no evento, no masculino, dois
campeões em Floripa, o canadense Brent McMahon, atual
campeão e que busca o bicampeonato e o catarinense Igor
Amorelli, vencedor em 2014;
o britânico Tim Don, atleta
olímpico e com três títulos no
Brasil - 70.3 Brasília e 70.3
Palmas -, o paranaense Guilherme Manocchio, campeão
no IRONMAN de Fortaleza e
da Dinamarca, o paulista Reinaldo Colucci, campeão do
70.3 Rio de Janeiro no ano passado e que tem no currículo a
medalha de ouro no Pan de
Guadalajara (México), entre
outros.
Na disputa feminina, a disputa terá as norte-americanas
Haley Chura, campeã no
IRONMAN Fortaleza em
2014, e Linsey Corbin, com
mais de 20 provas do circuito
na carreira, a canadense Magali Tisseyre, primeira colocada
no 70.3 Palmas em 2016, e as
brasileiras Mariana Borges,
campeã do 70.3 Rio de Janeiro
em 2015, e Carolina Furriela,
sempre com resultados positivos em provas nacionais e internacionais.
O Clube Doze de Agosto
será o local da área de transição e chegada, além de receber
o público com uma série de
atrações, como a EXPO IRONMAN, que apresenta empresas
e produtos do segmento esportivo e parceiros da prova. A
EXPO em Florianópolis, aliás,
teve em 2016 uma movimentação diária de 10 mil pessoas,

confirmando seu sucesso.
Ao longo de todos estes
anos, o triatlo nacional conquistou o lugar mais alto do
pódio em quatro oportunidades, com Fernanda Keller,
2004 e 2008, em 2014, a primeira vitória no masculino
com o atleta Igor Amorelli, e
em 2015 com a vitória de
Ariane Monticeli. Os atletas
brasileiros conquistaram
também a segunda colocação
em 2007 e 2009, com Reinaldo Colucci; em 2011, com
Guilherme Manocchio; em
2012, com Santiago Ascenço;
e em 2013, com o próprio
Igor Amorelli. Também houve
um terceiro lugar, com Santiago Ascenço, em 2010.
IRONMAN Care
A Unlimited Sports realizou nesta quarta-feira, em sua
sede, em São Paulo, o segundo IRONMAN Care. Ao todo,
45 atletas que estarão em Florianópolis participaram de
ações dedicadas ao aperfeiçoamento de técnicas. Durante o
dia, eles tiveram módulos com
orientações de natação, corrida, mecânica de bike, bike fit
e recuperação. O projeto visa
proporcionar uma experiência
aos competidores que farão
sua estreia na prova, colocando-os em contato com profissionais capazes de dar dicas importantes para o grande dia. A
Unlimited Sports tem como objetivo não só realizar eventos de
altíssimo nível, como também
oferecer um cuidado especial
aos atletas, mesmo antes de
encontrá-los na prova.
O IRONMAN Florianópolis 2017 é uma realização da
ABEE (Associação Brasileira
Esportiva Social e Cultural
Endurance), com organização
da Unlimited Sports e patrocínio de Mizuno, Porsche e
Omint. O apoio é da Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura de Santa Catarina (Fundesporte), Governo
do Estado de Santa Catarina,
Prefeitura Municipal de Florianópolis e Fundação Municipal de Esportes (FME/Fpolis),
Localiza, Oakley, Gatorade,
Aquasphere, Shimano, Net,
Outback, Unimed Florianópolis, Fetrisc, Eu Atleta e Trisport. Mais informações no site
o f i c i a l :
www.ironmanbrasil.com.br
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Robust Cabine Dupla é nova
versão da Saveiro 2018
A Volkswagen está apresentando a Saveiro Robust Cabine Dupla. Voltada para o
trabalho, a nova oferta chega ao mercado
como parte da linha 2018 da picape, que passa
a contar com uma opção mais acessível para
os clientes que buscam ampla caçamba e capacidade para cinco ocupantes – exclusividade da Saveiro no segmento.
A Saveiro Robust Cabine Dupla traz de
série itens como protetor de caçamba, banco
do motorista com ajuste de altura, indicador
de troca de marcha, para-sol com espelho para
motorista e passageiro, rack e barra de proteção para apoio de carga no teto e rodas de aço
de 15 polegadas com pneus 205/60 R15.
Também há desembaçador do vidro (vigia) traseiro, grade protetora do vigia traseiro, tomada de 12V no console central e na
lateral direita do banco traseiro, três apoios
de cabeça para o banco traseiro – com cintos
de segurança retráteis de três pontos (inclusive o central traseiro) –, porta-objetos nas
laterais das portas e porta-revistas atrás dos
bancos dianteiros.
Como opcional é oferecido o pacote Robust, composto por ar-condicionado, direção hidráulica, vidros e travas elétricos e chave “canivete”.
A Saveiro Robust Cabine Dupla é oferecida em seis opções de cores: três sólidas
(Branco Cristal, Vermelho Flash e Preto Ninja) e três metálicas (Prata Sírius, Cinza Platinum e Azul Night).
Assim como a versão de cabine simples,
a Robust Cabine Dupla tem visual que utiliza elementos mais rústicos, como os faróis
com detalhes pretos, acompanhando a grade
e o para-choque, que também são nessa cor.
A parte traseira traz a mesma linguagem de
estilo, com predominância de elementos pretos para tampa, lanternas e para-choques.
Nas laterais, os apliques pretos nos arcos de
roda protegem essa região do impacto de
pedras, por exemplo.
Somente a Saveiro Cabine Dupla é capaz, em seu segmento, de acomodar cinco

ocupantes. Esse é um de seus grandes diferenciais. O segredo para isso está no teto da
picape, que é elevado em relação às demais
configurações da linha. Por exemplo, a versão Trendline Cabine Dupla tem 1,56 metro
de altura (4 cm a mais do que a Saveiro Trendline Cabine Estendida). São 4,47 metros de
comprimento e 1,71 metro de largura (sem
espelhos retrovisores).
O habitáculo da Saveiro Cabine Dupla
conta com 1.339 mm de espaço para os ombros – 79 mm a mais do que o principal concorrente. O espaço interno para a cabeça também é um diferencial no segmento: a Saveiro
Cabine Dupla tem 1.009 mm no banco dianteiro (23 mm a mais do que a Saveiro Cabine
Estendida) e 945 mm de espaço para a cabeça no banco traseiro.
Ainda na cabine, destaque para a posição
mais elevada do assento traseiro (ponto “H”).
Essa altura adicional (95 mm) em relação aos
bancos da frente favorece a ergonomia dos
passageiros traseiros e melhora a visibilidade
de quem está sentado no banco de trás, que
conta com um apoia-braço de cada lado.
Há também dois porta-garrafas de até
500 ml, um de cada lado (comodidade que só
a picape Volkswagen oferece na categoria),
uma saída de 12V adicional e, entre os bancos dianteiros, um porta-lata.
Assim como a ampla área envidraçada,
outro destaque da Saveiro Cabine Dupla é a
circulação de ar dentro da cabine. Os vidros
laterais traseiros são basculantes, uma exclusividade da picape Volkswagen na categoria.
Outro recurso que contribui para segurança é
o desembaçador do vidro traseiro, também
inédito no segmento.
Mecânica robusta
A Saveiro Robust Cabine Dupla oferece
a robustez de um veículo de carga com a dirigibilidade de um automóvel de passageiro. A
suspensão dianteira independente, tipo
McPherson, é formada por molas helicoidais
com barra estabilizadora, desenhada para um
carro de passeio.

Nissan lança tapete
protetor para animais
de estimação
A Nissan amplia sua linha de acessórios
originais com o lançamento do tapete protetor para animais de estimação, disponível em
todas as revendas da marca. Com preço sugerido de R$ 225, a novidade permite o transporte dos bichinhos sem sujar o interior do
veículo com saliva, urina, fezes e pelos, seja
ele grande ou pequeno.
Todos modelos Nissan podem receber a
novidade. Impermeável, o tapete é fabricado
com nylon de paraquedas com entrelaçamento de fios duplos, solução que minimiza o
desgaste ou cortes feitos pelo movimento do
animal. De fácil instalação – conta com estrutura de fixação composta por seis fivelas

–, pode ser lavado em máquinas e seca rapidamente. Após o uso, pode ser enrolado e
fechado com alça com velcro na parte externa.
Para o cliente, há ainda a vantagem de
incluir o valor desse e de outros acessórios
originais Nissan (até 10% do valor do veículo) no financiamento do veículo por meio do
CrediNISSAN (RCI).
Segundo dados do IBGE, o Brasil tem
132,4 milhões de animais de estimação – terceiro maior mercado mundial, com crescimento médio de 10% ao ano. Em 2015, o segmento de animais de estimação movimentou
18 bilhões de reais.

A suspensão traseira é formada por um
eixo interdependente com braços longitudinais e molas “super progressivas”, que conferem excelente estabilidade e conforto em
qualquer condição de uso.
Todas as versões da configuração Cabine
Dupla têm distância entre-eixos de 2,75 metros e caçamba capaz de acomodar 580 litros. Por falar em capacidades, a Saveiro Cabine Dupla tem o maior comprimento livre
da categoria, oferecendo uma caçamba com
comprimento de 1.106 mm no assoalho –
medida 17% maior do que o principal concorrente.
Outro diferencial no segmento é o local
de instalação do pneu sobressalente (estepe), que fica embaixo da parte traseira do
veículo, deixando a caçamba livre para o transporte de carga.
A Saveiro Robust Cabine Dupla é equipada com o motor 1.6l Total Flex, da família
EA111. Com 1.598 cm³ de cilindrada, quatro
cilindros em linha e duas válvulas por cilindros, o consagrado motor proporciona exce-

lentes números de desempenho. Com motor
de 104 cv, a Saveiro Cabine Dupla é capaz de
acelerar de 0 a 100 km/h em 10,9 segundos
(etanol) e 11,2 segundos (gasolina). A velocidade máxima é de 172 km/h (etanol) e 170
km/h (gasolina). O câmbio manual de cinco
marchas (MQ200) é referência da categoria,
com engates precisos e eficientes.
A versão Robust Cabine Dupla é uma
das novidades da linha 2018 da Saveiro, que
é oferecida em sete opções – Robust cabines
simples e dupla, Trendline (cabines simples
ou dupla), Highline (cabine dupla) e Cross
(cabines estendida ou dupla). A Saveiro ganhou nova estrutura de oferta, mais simples
e lógica, além de novos equipamentos.
A versão Robust Cabine Simples, assim
como ocorre com a Cabine Dupla, passa a
oferecer exclusivamente um pacote opcional
– Robust completo, composto por ar-condicionado, direção hidráulica, vidros e travas
elétricos e chave “canivete”.
A versão Trendline, disponível nas carrocerias de cabine simples e dupla, teve in-

Importados

JAC Motors confirma
lançamento do T40

Truck

Mercedes-Benz lança
campanha nacional
Com pouco mais de 6 anos de atividade
no mercado brasileiro, a JAC Motors acaba
de atingir a marca de 80.000 unidades no Brasil. Neste período, a SNS Importadora Ltda,
filiada ao Grupo SHC, e responsável pela
atuação da marca no Brasil, promoveu o lançamento de 18 modelos no nosso mercado,
enfatizando o segmento de SUV´s. A JAC
Motors já possui 3 versões neste nicho, que
é o que mais cresce no mercado brasileiro (e
mundial) e se prepara para o quarto lançamento.
No próximo dia 3 de julho, a empresa
apresenta, em São Paulo, o JAC T40, que

A Mercedes-Benz acaba de lançar uma
ação especial de vendas de caminhões válida
em toda a sua Rede de Concessionários no
País. Denominada “Negociação Pesada – Não
compre seu caminhão sem consultar a Mercedes-Benz”, a campanha terá duração até
31 de maio ou enquanto durarem os estoques
das unidades envolvidas na campanha.
As condições são atrativas para que os
clientes adquiram seu novo caminhão, tanto
o frotista, quanto o autônomo. Entre as vantagens dessa campanha destacam-se: taxa de
juros de 0,99% ao mês, preços especiais, um
ano de manutenção ‘Lube Service’ grátis, que
garante as trocas de óleo dos agregados, fil-

tros e manutenções preventivas conforme
manual do veículo, e também avaliação do
caminhão usado do cliente pela SelecTrucks,
que pode ser envolvido na negociação.
As condições da campanha são válidas
para todos os modelos de caminhões Mercedes-Benz zero km, ano/modelo 16/16. Em
parceria com o Banco Mercedes-Benz, a ação
envolve a operação de CDC (Crédito Direto
ao Consumidor) com taxa de juros de 0,99%
ao mês, correspondente a 12,55% ao ano. A
entrada mínima é de 10% para Pessoa Jurídica e para Pessoa Física. O prazo total é de 48
meses sem carência ou 46 meses com 2 meses de carência.
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cremento nos itens de série, o que torna a
versão mais atraente. Passa a vir de fábrica
equipada com ar-condicionado, sistema de
infotainment “Media Plus”, suporte para
celular com entrada USB no painel, travas e
retrovisores elétricos, chave tipo “canivete”
com sistema de alarme “keyless” e espelhos
retrovisores e maçanetas pintados na cor do
veículo e faróis com função “Coming & Leaving home”, entre outros.
Como opcional, a Saveiro Trendline passa
a oferecer o pacote Trendline Completo, composto por rodas de liga leve de 15 polegadas,
sistema de infotainment “Composition Touch”, coluna de direção com ajuste de altura e
distância, volante multifuncional, capota
marítima e sensor traseiro de estacionamento, além de faróis e lanternas de neblina, faróis duplos e janela traseira corrediça.
A Saveiro Highline agora traz de série o
suporte para celular com entrada USB no
topo no painel. São três agora os seus pacotes opcionais: sistema de infotainment “Composition Touch”; módulo navegação; Highline completo – composto por revestimento
dos bancos em couro sintético Native, capota marítima, ganchos para armação de carga,
rodas de liga leve de 15 polegadas, sensor de
estacionamento e tapetes de carpete.
A Saveiro Cross também passa a trazer o
suporte para celular com entrada USB no
topo do painel. São dois os seus pacotes de
opcionais: módulo navegação e Cross completo, com os itens: espelho retrovisor interno antiofuscante, controlador de cruzeiro
(“piloto automático”), sensores de chuva e
crepuscular, revestimento dos bancos em
couro sintético Native, tapetes de carpete e
sensor de estacionamento dianteiro.
A versão Cross é equipada com o motor
1.6 MSI, da família EA211, de até 120 cv. O
restante da linha traz o consagrado motor 1.6
MSI, de até 104 cv. Combinado a ambos os
motores está o câmbio manual de cinco marchas MQ200-5F, reconhecido por sua precisão de funcionamento.

não terá dimensões modestas quando equiparado aos concorrentes: o carro possui 4,135
metros de comprimento, 1,75 m de largura,
1,568 m de altura e 2,49 m de distância entreeixos. Equipado com motor 1.5 16V VVT
JetFlex, que desenvolve 125/127 cv de potência, o T40 será totalmente recheado de
equipamentos de segurança e conveniência,
dentre os quais controle eletrônico de tração
e estabilidade, luzes diurnas em LED, hill
assist (assistente de partidas em rampas),
rodas de liga leve aro 16, cruise control, sensor de estacionamento e muito mais.
Um de seus maiores diferenciais, entre-

tanto, residirá no kit multimídia, com tela de
8 polegadas, sendo que as dimensões dessa
tela não são adotadas por nenhum outro SUV
desse segmento – exceto o JAC T5. Trata-se
do item que mais irá se destacar aos olhos do
consumidor, pois é totalmente intuitivo e em
português, possui conexão Bluetooth, leitor
de MP3, entradas USB, SD Card e auxiliar. E
ainda trará uma novidade completamente inédita no mercado brasileiro.
Com todo esse pacote, o JAC T40 deverá criar novos paradigmas na relação custo/
benefício para o segmento, à medida que será
posicionado na faixa de R$ 60 mil.
A JAC Motors terá outro lançamento
neste ano, precisamente em setembro, no
segmento de comerciais leves. Para 2018, a
marca está preparando uma agenda mais recheada. Serão 6 novos modelos no mercado
brasileiro, sendo que 3 deles ocuparão segmentos ainda não preenchidos pela marca.
No ano que vem serão 10 modelos diferentes
à disposição.
Em paralelo ao plano de lançamento de
produtos, a JAC Motors também trabalha
arduamente na expansão da rede de concessionários da marca, com a abertura, já em 2017,
de 9 novos pontos de vendas – Santo André,
Sorocaba, Ribeirão Preto e Campinas, no
Estado de São Paulo, além de Caxias do Sul
(RS), Manaus (AM), Natal (RN), Aracaju
(SE) e Vitória (ES). Para 2018, a marca tem o
plano de abrir outras 15 concessionárias.
Quanto à fábrica no Brasil, a JAC Motors sustenta que permanece trabalhando junto às autoridades, no sentido de viabilizar o
projeto de investimento de R$ 200 milhões
para a produção anual de 20 mil unidades.

Motos

BMW Motorrad HP4 RACE será vendida
no Brasil
A BMW Motorrad acaba de confirmar
a venda no Brasil da superesportiva HP4
RACE, um dos lançamentos mais exclusivos da história da marca. Apresentado no
Salão de Motos de Milão 2016, onde surpreendeu o público e a imprensa especializada, o modelo traz o que existe de mais
avançado em termos de engenharia e eletrônica. Além do uso extenso de fibra de carbono, ele oferecerá um amplo pacote de sistemas eletrônicos de controle e assistência.
O processo de fabricação também é único: cada unidade será montada individualmente por um grupo reduzido de engenheiros altamente especializados. Não por acaso, a superesportiva, que chega em breve ao
País, terá sua produção limitada a 750 unidades.

