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Janot diz que Aécio tentou
impedir avanço da Lava Jato

JBS ajudou a financiar campanhas
de 1.829 candidatos de 28 partidos
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Fitch mantém Brasil abaixo
 do grau de investimento

País tem “amortecedores
robustos” para momentos de
crise, diz presidente do BC

Esporte
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DÓLAR

OURO

EURO

Comercial
Compra:   3,25
Venda:       3,25

Turismo
Compra:   3,24
Venda:       3,44

Compra:   3,64
Venda:       3,65

Compra: 116,85
Venda:     161,00

Fonte: Climatempo

Manhã Tarde Noite

23º C

15º C

Sábado: Sol com
muitas nuvens e
períodos de céu
nublado. Noite
com pancadas de
chuva.

Previsão do Tempo

Manhã Tarde Noite

21º C

16º C

Domingo: Sol
com muitas nuvens
durante o dia. Pe-
ríodos de nublado,
com chuva a qual-
quer hora.

Manhã Tarde Noite

20º C

16º C

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

O gaúcho Arthur Leist
participou de dois dias de
testes com um carro da F4
Sul-americana no circuito de
Mercedes, Uruguai. Multi-
campeão no kart, o piloto de
15 anos teve a sua primeira

F4 Sul-americana: Arthur
Leist conhece o carro da
categoria em Mercedes

experiência a bordo de um
monoposto e encerrou as
atividades após completar
cerca de 115 voltas pelo
circuito, divididas em várias
saídas à pista nos dois dias de
práticas.                   Página 5

Curitiba será palco da
Corrida do Milhão pela

primeira vez em sua história
A edição 2017 da corrida

mais valiosa do automobilis-
mo brasileiro já tem um pal-
co definido. A nona Corrida
do Milhão será disputada no
Autódromo Internacional de
Curitiba, no dia 2 de julho.
Essa será a primeira vez que
a Capital Paranaense sediará
a prova milionária. Até hoje,
as outras oito edições acon-
teceram no Rio de Janeiro,
em São Paulo e Goiânia.
Com a alteração na data da
Corrida do Milhão, a etapa de
Londrina será disputada no dia
10 de setembro.      Página 5 Largada em Curitiba
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Marcas: RF Motorsport
vai em busca de mais um

resultado positivo
Depois de um mês de interva-

lo, a Copa Petrobras de Marcas
retorna neste final de semana as
pistas, na rodada dupla da segunda
etapa do campeonato também em
solo gaúcho. O palco da competi-
ção será o Autódromo de Santa
Cruz do Sul, onde a categoria fará
sua segunda corrida em sete anos
de existência. Quem também fará
sua segunda corrida no campeona-
to que reúne quatro montadoras é
o paulista Enzo Bortoleto, da equi-
pe RF Motorsport, onde na etapa
de abertura do campeonato teve
uma estreia de destaque. Página 5
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Enzo Bortoleto

Alberto Cesar Otazú
quer outro pódio

 em Interlagos

O Fórmula Vee de Alberto Cesar Otazú está pronto para mais
uma prova

Depois de subir no pódio do GP
do Trabalhador na última corrida de
Fórmula Vee que disputou no míti-
co Autódromo de Interlagos, Alber-
to Cesar Otazú (Braspress/Pilote-
ch/Alpie/Mega Kart/Cazarré-Mas-

terMidia Mktcom) tem como ob-
jetivo repetir a experiência na 4ª
etapa do Campeonato Paulista de
Fórmula Vee, que será realizada
neste sábado (20) na zona sul de
São Paulo (SP).         Página 5
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Trump
ordena

“cercar e
aniquilar”

Estado
Islâmico em

todos os
lugares

O secretário de Defesa dos
EUA, general James Mattis,
anunciou na sexta-feira (19)
que o presidente Donald Trump
ordenou a adoção da estratégia
de “cercar e aniquilar” o Esta-
do Islâmico (EI) em todas as
zonas onde o grupo jihadista
opera. As informações são da
agência EFE.

Em uma coletiva de impren-
sa no Pentágono, Mattis assegu-
rou que o objetivo é que o EI não
escape das zonas onde resiste, a
fim de eliminá-lo.        Página 3

A agência de classificação
de risco Fitch Ratings mante-
ve  na sexta-feira 19) a nota de
crédito do Brasil em moeda
estrangeira em BB, e a sua pers-
pectiva, negativa. O país per-
manece dois degraus abaixo do
grau de investimento.

Segundo a agência, a pers-
pectiva negativa reflete a con-
tinuidade das incertezas sobre
a recuperação econômica do
Brasil, sobre estabilização da

dívida pública, devido aos gran-
des desequilíbrios orçamentá-
rios, e sobre avanços em re-
formas, principalmente a da
Previdência Social.

A agência cita que eventos
políticos recentes, relacionados
ao presidente Michel Temer,
aumentaram a incerteza sobre
o progresso da reforma e po-
dem afetar a confiança e as
perspectivas de retomada da
economia.                Página 3
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Presidente do Banco Central Ilan Goldfajn

O presidente do Banco Cen-
tral (BC), Ilan Goldfajn, disse  na
sexta-feira (19) que o Brasil tem
“amortecedores robustos” e, por
isso, está menos vulnerável a

choques internos e externos. A
afirmação foi feita em reunião-
almoço, promovida pelo banco
Santander, em São Paulo, em
evento fechado à imprensa.

 “A política econômica do-
méstica mudou de direção há um
ano, e as reformas implementa-
das neste curto período mostra-
ram resultados positivos, por
isso a importância de se conti-
nuar nesse caminho virtuoso”,
disse Goldfajn, de acordo com
informações divulgadas pela as-
sessoria de imprensa do Banco
Central.

Segundo Goldfajn, o BC con-
tinuará monitorando o impacto das
informações políticas recentemen-
te divulgadas e atuará, sempre que
necessário, para manter a plena fun-
cionalidade dos mercados. O mer-
cado financeiro enfrentou turbulên-
cias, no primeiro dia de funciona-
mento após divulgação de parte do
conteúdo da delação dos empresá-
rios Joesley Batista e Wesley Ba-
tista, donos do grupo JBS. Página 3

FMI projeta crescimento de
0,2% para o Brasil em 2017
O Fundo Monetário Internaci-

onal (FMI) projeta um crescimen-
to de 0,2% para o Produto Interno
Bruto (PIB) neste ano e uma expan-
são econômica de 1,7% para 2018.

“O crescimento em 2017
será sustentado pela safra de
soja, pelo aumento do consumo,

impulsionado pela liberação das
contas inativas do Fundo de Ga-
rantia do Tempo de Serviço
(FGTS), uma retomada gradual
do investimento e a alta dos pre-
ços do minério de ferro”, diz o
relatório divulgado  na sexta-fei-
ra (19) pelo fundo.    Página   3

Apenas 9,7% dos eleitores de
79 cidades de SP fizeram o
cadastramento biométrico

Página 4

O Centro de Referência em
Saúde do Homem – conhecido
popularmente como Hospital do
Homem – está cada vez mais abas-
tecido para atender a população
paulista. O governador Geraldo
Alckmin entregou nesta sexta-fei-
ra (19) o equipamento HIFU (High

SP ganha equipamento que
otimiza a cirurgia de
câncer de próstata

Frequency Ultrassound) Local
One, capaz de operar câncer de
próstata em uma hora e meia.

“Com o HIFU, é possível fazer o
tratamento do câncer sem precisar
retirar a próstata. Não tem risco de
impotência, nem de incontinência
urinária”, explica Alckmin. Página 2



SP ganha equipamento que otimiza
a cirurgia de câncer de próstata
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C Â M A R A  ( S P ) 
Ex-PFL, o DEM de Milton Leite tá ganhando importância

monstro com o que tá rolando em relação as denúncias contra
Temer (PMDB); Aécio / Serra (PSDB), Kassab (PSD) e ainda
mais contra o que já rola com Lula (PT) e agora Dilma.

P R E F E I T U R A  ( S P )
Doria (PSDB) segue tendo a frieza de não jogar contra o fato

do PSDB seguir com Temer, sem deixar de seguir fazendo
um discurso nacional, em especial quando leva a questão pro cam-
po da Economia, ou do fim dela.  

A S S E M B L E I A  ( S P )
Assim como Zé Dirceu e Rui Falcão, hoje presidente nacio-

nal do PT - esticado por Lula - o ex-deputado Edinho Silva, que
foi caixa da campanha de Dilma e hoje prefeito de Araraquara,
teve na ALESP a sua ‘escola’. 

G O V E R N O  ( S P )
FHC começa a olhar pra Alckmin, de quem nunca foi fã, como

uma das possibilidades de um PSDB - que parece um ‘pato man-
co’ - pra Presidência em 2018, na medida que o senador
(CE) Jereissati não vira no centro-sul.   

P R E S I D Ê N C I A 
 Temer não tem nada a temer, segundo ele próprio, a não ser

de figuras que teve que engolir por décadas, num PMDB no qual
ele era um dos intelectuais mas sempre com votações que perdi-
am até pra semi-alfabetizados. 

J U S T I Ç A S 
O ‘facão’ de Fachin (relator da Lava Jato no Supremo) que

corta a cabeça de Chicos, começa a cortar as de Franciscos. Tal
qual Barbosão, no ‘mensalão’, não deve amolecer nada a favor de
quem o indicou ao cargo.

P A R T I D O S 
Com um ‘pré-armagedon’ detonando o Brasil (inclusive o ‘Pra

Cristo’), a deputada Renata Abreu (sócia majoritária nacional do
agora ex-PTN - homologado Podemos pela Justiça Eleitoral), tá
marcando pra julho ...

P O L Í T I C O S   
 ... - na Câmara de vereadores de São Paulo - encontro nacional

pra anunciar pelo menos 7 deputados federais vão se somar à ban-
cada via ‘janela da infidelidade’; além da filiação - que ela dá como
certa e líquida - ...

B R A S I L E I R O S 
... a filiação dos senadores Romário (RJ) e Alvaro Dias (PR),

este último com pretensões de ser candidato à Presidência da
República. A Renatinha não é fácil não. Até ciumentas e invejosas
dizem que “ela tá podendo”. 
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O Centro de Referência em
Saúde do Homem – conhecido
popularmente como Hospital
do Homem – está cada vez
mais abastecido para atender
a população paulista. O go-
vernador Geraldo Alckmin
entregou nesta sexta-feira
(19) o equipamento HIFU
(High  Frequency  Ul t ras -
sound) Local One, capaz de
operar câncer de próstata em
uma hora e meia.

“Com o HIFU, é possível fazer
o tratamento do câncer sem preci-
sar retirar a próstata. Não tem ris-
co de impotência, nem de inconti-
nência urinária”, explica Alckmin.

O aparelho foi adquirido
por R$ 3,1 milhões e é o úni-
co no país que atenderá o
SUS. Com ele, os pacientes
serão submetidos a um proce-
dimento menos invasivo, sem
necessidade de internação em
UTI e nos pós-cirúrgico. Se

o cidadão não apresentar ne-
nhuma complicação após o
tratamento, ele recebe alta no
mesmo dia.

Além dos benefícios para
a saúde do paciente, há, ain-
da, a diminuição considerável
nos custos. O hospital gasta,
em média, R$ 35 mil por pa-
ciente ao realizar a prostatec-
tomia convencional. Com o
novo método, o valor por cirur-
gia fica em R$ 4 mil.

O “Hospital do Homem” re-
aliza cerca de 400 cirurgias de
câncer de próstata por ano. Com
a aquisição do HIFU a expecta-
tiva é ampliar em 50% o núme-
ro de procedimentos no primei-
ro ano, chegando a até 2 mil ci-
rurgias no segundo.

A unidade, situada à Avenida
Brigadeiro Luis Antônio, 2.651,
Jardim Paulista, recebe pacien-
tes encaminhados pelas Unida-
des Básicas de Saúde.

Novo eixo do programa SP Cidade Linda
começa na Marginal Tietê

Como parte do terceiro eixo
da 19ª etapa do programa SP Ci-
dade Linda, a Marginal Tietê re-
cebe ações de zeladoria e manu-
tenção. Ao longo de toda sema-
na, os serviços estarão concen-
trados do lado direito da via, no
trecho que vai do Cebolão até a
Avenida Guarulhos. Por conta do
fluxo de veículos, alguns servi-
ços serão feitos durante a ma-
drugada.

Nesta terceira etapa, as pre-
feituras regionais da Lapa, Sé,
Mooca e Penha estarão mobili-
zadas para a recuperação de apro-
ximadamente 23 quilômetros de
extensão. 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.

A ação foi dividida em qua-

tro eixos, cada um com duração
de uma semana. A Marginal Pi-
nheiros já passou pelo progra-
ma, primeiro no sentido  Caste-
llo Branco e na última
semana sentido Interlagos. A par-
tir da próxima sexta-feira (26),
a ação chegará ao lado esquerdo
da Marginal Tietê.

As ações que dependem da
luz, como poda de árvores, ca-
pinação do mato e pintura das
guias, serão executadas durante
o dia. Para isso, as pistas pode-
rão ser parcialmente interdita-
das. Já os serviços de tapa-bura-
co serão feitos principalmente
nas pistas expressas, e durante a
madrugada.

Balanço segundo eixo –
Marginal Pinheiros

A manutenção no lado es-
querdo da Marginal Pinheiros,
no sentido Interlagos, contou

com a conservação de 30 mil
metros quadrados de áreas ajar-
dinadas. Com a ajuda da conces-
sionária Eletropaulo, devido à
proximidade com a fiação elé-
trica, 418 árvores foram poda-
das nesta última semana.

As calçadas da via, 23 me-
tros quadrados de calçadas, 4
metros de guias e 6 metros de
sarjetas receberam manutenção.
O serviço de tapa-buraco fresou
aproximadamente 160 metros
quadrados e tapou 25 buracos. A
ação utilizou 15 toneladas de
massa asfáltica.

Para melhorar a drenagem da
via, 12 tampas de bocas de lobo
foram trocadas, 12 reformadas
e 4 guias chapéu foram trocadas.

A iluminação das duas margi-
nais já passou por revisão. As equi-
pes do Departamento de Ilumina-
ção Pública (ILUME) realizaram
rondas de fiscalização, manuten-

ção e limpeza no eixo das mar-
ginais, 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 tecnolo-
gia LED, foram feitas 215 cor-
reções. Já na Marginal Tietê, fo-
ram 578 correções, sendo que
405 lâmpadas tiveram que ser
trocadas. Durante a operação, o
departamento também vistoriou
a iluminação na Avenida dos Ban-
deirantes, onde foram feitos 799
reparos nas 907 luminárias exis-
tentes.

Durante a semana, cerca de
564 funcionários e mais de 103
veículos e equipamentos parti-
ciparam da ação, que também
contou com o apoio de agentes
da Guarda Civil Metropolitana
(GCM) e da Assistência
Social. Confira o balanço do pri-
meiro eixo

SPTrans monta esquema especial
 para a 13ª Virada Cultural

A SPTrans montou um es-
quema especial para facilitar o
acesso do público a toda a pro-
gramação da 13ª edição da Vira-
da Cultural, que acontece neste
fim de semana, dias 20 e 21 de
maio. A operação conta com a
criação de uma linha ligando as
estações Tietê e Barra Funda do
Metrô, além de mudanças em
trajetos de 64 linhas de ônibus.

Em virtude do bloqueio de
vias durante os eventos e apre-
sentações em diferentes regiões
da cidade, haverá itinerários al-
ternativos para 64 linhas de ôni-
bus. Do total, 57 delas operam
na região central da cidade. O
objetivo é facilitar o acesso às
atrações e, assim, incentivar o
uso do transporte público.

A SPTrans também ativará a
linha  179A-10 Metrô Tietê –
Metrô Barra Funda que atende-
rá, em especial, o público que
pretende aproveitar a programa-
ção do Polo do Anhembi.

Para se deslocar entre um
show e outro durante a madru-
gada, os passageiros terão dis-
poníveis as 150 linhas do servi-
ço Noturno.  Cinco dessas linhas

atenderão locais em que haverá
palcos e outras sete terão desvi-
os em trechos com interdições
de vias. 

A linha Circular Turismo,
que passa justamente por locais
na região central em que haverá
eventos, não funcionará, excep-
cionalmente, no domingo, dia
21.

A programação e a infraes-
trutura do evento, que oferece
atrações culturais para pessoas
de todas as faixas etárias, clas-
ses sociais, gostos e tribos, está
sendo coordenada pela Prefeitu-
ra por meio da Secretaria Muni-
cipal de Cultura. Informações
completas podem ser conferidas
no site http://
viradacultural.prefeitura.sp.gov.br 

Polo do Anhembi
O Polo do Anhembi também

fará parte da Virada Cultural. A
linha 179A-10 Metrô Tietê –
Metrô Barra Funda será ativada
nos dias 20 e 21 de maio para
atender o público.

Confira abaixo o percurso
que a linha realizará:

179A-10 Metrô Tietê –
Metrô Barra Funda.

Ida: Rua Voluntários da Pá-
tria – Rua Força Pública - Av.
Cruzeiro do Sul - Rua Santa Eu-
lália - Av. Santos Dumont - Pça
Campo de Bagatelle – Av. Olavo
Fontoura – Acesso – Av. Otavia-
no Alves de Lima – Acesso –
Ponte da Casa Verde – Acesso –
Av. Abraão Ribeiro – Viaduto
Pacaembu – Acesso – Av. Auro
Soares de Moura Andrade – Re-
torno – Av. Auro Soares de Mou-
ra Andrade – Rua Prof. Wilfri-
des Alves de Lima (TP 177Y/10)

Volta: Rua Prof. Wilfrides
Alves de Lima (TP Linha 177Y/
10) – Rua Tagipuru – Rua Depu-
tado Salvador Julianelli – Av.
Auro Soares de Moura Andrade
– Av. Pacaembu – Viaduto Paca-
embu – Av. Abraão Ribeiro – Rua
Baronesa de Porto Carreiro – Av.
Rudge – Ponte da Casa Verde –
Av. Braz Leme – Rua Dr. Melo
Nogueira – Rua Brazeliza Alves
de Carvalho – Av. Olavo Fontou-
ra – Praça Campo de Bagatelle
– Rua Paineira do Campo – Rua
Voluntários da Pátria – Rua Pe.
Idelfonso – Av. Cruzeiro do Sul

– Acesso – Av. Morvan Dias de
Figueiredo (Marginal do Tietê)
– Rua Voluntários da Pátria 

Caso haja necessidade de in-
terdição total da Av. Olavo Fon-
toura, a linha deverá desenvolver
o seguinte trajeto:

Ida: Rua Voluntários da Pá-
tria, Rua Força Pública, Av. Cru-
zeiro do Sul, Rua Santa Eulália,
Av. Santos Dumont, Pça. Heróis
da Força Expedicionária Brasi-
leira, Av. Brás Leme, Ponte da
Casa Verde, prosseguindo nor-
mal.

Volta: Normal até a ponte da
Casa Verde, Av. Brás Leme, Av.
Cruzeiro do Sul, Acesso, Av.
Morvan Dias de Figueiredo e
Rua Voluntários da Pátria.

Mudanças de trajeto na
região central

Para a realização da Virada
Cultural, 57 linhas que circulam
pelo Centro da cidade terão seus
trajetos desviados a partir das 18h
de sábado, dia 20, até as 20h de
domingo, dia 21. Durante o even-
to, a rede de trólebus será dese-
nergizada a partir das 17h do dia
20, até a meia-noite do dia 21. 

Virada Cultural 2017 terá stand-up e
musical com tradução em Libras

A edição de 2017 da Virada
Cultural contará com acessibili-
dade para surdos e pessoas com
deficiência auditiva em três atra-
ções da programação por meio
da tradução simultânea para a
Língua Brasileira de Sinais (Li-
bras).  O recurso, disponibiliza-
dos pela Secretaria Municipal da
Pessoa com Deficiência (SM-
PED), estará em shows de co-
média stand-up e teatro musical.

No tablado Risadaria, mon-
tado na José Bonifácio, no sá-
bado, às 20h, os atores Micheli
Machado e Robson Nunes apre-
sentam o stand up “Roupa Suja
Se Lava No Palco”, em que re-

velam intimidades do casal de
uma forma de sátira e divertida.

No domingo, às 13h, no Vale
do Anhangabaú, o musical ‘60!
Década de Arromba’, estrelado
pela Wanderléa, símbolo da Jo-
vem Guarda, cantando os clássi-
cos da época.

“A inserção de acessibilida-
de na Virada Cultural de São Pau-
lo garante a participação de toda
a população nesta grande festa
que estimula a cultura, dança e
arte. A presença dos intérpretes
de Libras é essencial para que
pessoas com deficiência auditi-
va possam desfrutar plenamente
do evento. Inclusão será a mar-

ca desta gestão”, comentou o
secretário municipal da Pessoa
com Deficiência, Cid Torquato.

De acordo com o Censo
2010 do IBGE, a cidade de São
Paulo possui 516 mil pessoas
com deficiência auditiva, sendo
30 mil consideradas surdas.

Promovida pela Prefeitura
de São Paulo, por meio da Se-
cretaria Municipal de Cultura,
a Virada Cultural apresenta
uma programação variada, com
qualidade e de acesso
gratuito. A edição de 2017
acontece a partir das 18h de
sábado, dia 20 de maio até às
18h de domingo, dia 21.

 Veja a programação com-
pleta com a acessibilidade:

 
Sábado, dia 20 de maio
 Tablado Risadaria - Rua José

Bonifácio, 160
 20h - Roupa Suja Se Lava

No Palco – Micheli Machado e
Robson Nunes - Stand Up

 21h - MC Guto Andrade,
Criss Paiva + Davi Monsour -
Stand Up

 
Domingo, dia 21 de maio
 Palco Musicais – Vale do

Anhangabaú
 13h – Musical ‘60! Década

de Arromba’

PPP do VLT da Baixada Santista
ganha prêmio internacional

Reconhecimento ao trabalho
bem feito entre governo e inicia-
tiva privada. Assim pode ser de-
finida a Parceria Público-Pri-
vada (PPP) do VLT da Baixada
Santista, que recebeu o UITP
Awards 2017  – prêmio da
União Internacional de Trans-
porte Público – na categoria
Modelos de Negócio e de Fi-
nanciamento Inovadores.

A premiação, realizada no Ca-
nadá, ocorreu em um evento em
que as parcerias público-privadas
ganharam bastante destaque como
modelo financeiro de grande po-
tencial para impulsionar investi-
mentos em infraestrutura de trans-
porte público ao redor do mundo.

Na apresentação enviada à
UITP pela Addax Assessoria Eco-
nômica e Financeira, em conjun-

to com a EMTU, foi destacado que
“um dos aspectos inovadores da
modelagem financeira é a possi-
bilidade de um único parceiro pri-
vado operar os dois modais (VLT
e ônibus) ao longo de uma região
onde, até então, apenas um dos sis-
temas operava”.

Outro aspecto positivo é o mo-
delo de financiamento e comparti-
lhamento de riscos desenvolvido a

partir da legislação federal de PPP
aprovada em 2004 (Lei 11.079).

O Veículo Leve Sobre Trilhos
que liga Santos a São Vicente no
âmbito do Sistema Integrado Me-
tropolitano (SIM) transportou
cerca de 2 milhões de passagei-
ros desde junho de 2016, quando
o Consórcio BR Mobilidade as-
sumiu a operação sob gerencia-
mento da EMTU.

PF deflagra operação em SP
contra fraudes no IR

A Polícia Federal (PF),
com apoio da Corregedoria
da Receita Federal, defla-
grou na sexta-feira (19), em
São Paulo, uma operação
que desarticulou um esque-
ma de fraudes ao Imposto de
Renda, promovido por pes-
soas físicas e jurídicas. A
operação recebeu o nome de
Rei Leão, animal que simbo-
liza o tributo.

Foram cumpridos três
mandados de busca e apreen-
são nas cidades de São Pau-
lo e Bertioga, segundo a PF,
e também foi determinado o
bloqueio de bens e imóveis
que somam R$ 4 milhões.
Um auditor da Receita Fede-
ral foi afastado de suas fun-
ções. O nome das empresas
e das pessoas envolvidas no
esquema não foi revelado
pela Polícia Federal. Não
foram expedidos mandados
de prisão nessa operação,
mas a Polícia Federal infor-
mou que ainda busca identi-

ficar também os clientes dos
investigados nesta operação.

De acordo com a investi-
gação, um consultor tributá-
rio conseguia obter restitui-
ções de Imposto de Renda
para seus clientes, sem que
os pagamentos declarados ti-
vessem sido efetivados. A
fraude, segundo a Polícia
Federal, consistia na manipu-
lação do sistema da Receita
Federal, com o auxílio de um
servidor público, que excluía
manualmente dados do siste-
ma de fiscalização.

A PF acredita que o sis-
tema criminoso pode ter pro-
vocado prejuízo de R$ 4 mi-
lhões em restituições frau-
dulentas.

Os investigados poderão
responder pelos crimes de
violação de sigilo funcional,
inserção de dados falsos em
sistemas computacionais e
sonegação fiscal, cujas penas
variam de 2 a 12 anos de pri-
são e multa. (Agencia Brasil)
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Trump ordena
“cercar e aniquilar”
Estado Islâmico em

todos os lugares
O secretário de Defesa dos EUA, general James Mattis,

anunciou na sexta-feira (19) que o presidente Donald Trump
ordenou a adoção da estratégia de “cercar e aniquilar” o Esta-
do Islâmico (EI) em todas as zonas onde o grupo jihadista
opera. As informações são da agência EFE.

Em uma coletiva de imprensa no Pentágono, Mattis asse-
gurou que o objetivo é que o EI não escape das zonas onde
resiste, a fim de eliminá-lo. Junto ao chefe do Estado Maior,
general Joseph Dunford, Mattis anunciou uma “mudança táti-
ca” que não buscará deslocar os jihadistas de suas posições,
mas “cercá-los”.

Impedir a fuga
A nova estratégia - que não se restringirá à Síria e ao Ira-

que apenas, mas também alcançará outros lugares onde há pre-
sença do grupo jihadista, como Líbia e Afeganistão - pretende
fazer com que os combatentes estrangeiros que se juntaram
ao EI não possam fugir e retornar a seus países.

“Os combatentes estrangeiros são uma ameaça estratégi-
ca”, apontou Mattis, dizendo que “aniquilará” essa ameaça para
que não ponham em risco outros países.

Ele disse que as regras de combate não mudarão e que con-
tinuará tentando fazer o possível para minimizar as vítimas
civis nos bombardeios e operações americanas de apoio às
forças locais na Síria e no Iraque.

O anúncio da nova estratégia ocorre na véspera do início
da primeira viagem internacional de Trump como presidente à
Arábia Saudita, Israel e Europa, onde a luta contra o terroris-
mo jihadista será tema central das conversas, especialmente
na capital saudita Riad e na reunião de cúpula da Otan, em Bru-
xelas.

Recuperação
As forças iraquianas estão a ponto de libertar totalmente a

cidade iraquiana de Mosul, que há três anos marcou o início
da rápida expansão do Estado Islâmico na Síria e Iraque. Além
disso, forças curdas e árabes, aliadas da coalizão contra o grupo
terrorista, estão preparando uma ofensiva contra a cidade de
Al Raqqa, na Síria, tida como a capital de fato do grupo jiha-
dista. (Agencia Brasil)

Chanceler diz que
Argentina tem
confiança nas

instituições do Brasil
A chanceler da Argentina, Susana Malcorra, assegurou  na sex-

ta-feira (19) que o governo de Mauricio Macri acompanha a cri-
se política no Brasil com muito interesse, confiança nas institui-
ções do país e desejo que tudo se resolva com a “maior brevida-
de possível, pelo bem dos brasileiros”. A informação é da agên-
cia EFE.

“No governo argentino, estamos seguindo (esta crise) mi-
nuto a minuto”, disse Malcorra, em declarações feitas ao jor-
nal argentino  Clarín, no Japão, onde acompanha Macri em
visita oficial. Ela disse que falou com o presidente argenti-
no sobre o tema e que ele está “preocupado”, embora tenha
dito que “as instituições do Brasil são mais sólidas que as da
Argentina”.

“Acreditamos que suas instituições são suficientemente for-
tes para manejar esta situação. O Brasil tem as ferramentas in-
ternas suficientes para resolver a crise. Ninguém pode se meter
e se envolver de maneira apressada e prematura. Vamos estar perto
e disponíveis, mas, insisto, é um tema interno de Brasil”, disse a
chanceler ao jornal La Nación.

Sobre uma possível renúncia de Michel Temer, Malcorra pe-
diu para não “se adiantar” aos acontecimentos porque “a situação
muda minuto a minuto”. A chanceler reconheceu entretanto que
a situação no país vizinho, seu principal parceiro comercial, vai
“rebater” na Argentina.

“Associada a esta situação também está nossa própria ligação
com o Brasil, que começou uma recuperação (econômica) no
primeiro trimestre (deste ano). Esperamos que este impasse ge-
rado nesta crise, de índole política, não tenha um impacto na re-
cuperação econômica, que é muito importante não só para o Bra-
sil mas para toda a região”, disse Malcorra.

No Japão
O presidente da Argentina, Mauricio Macri, chegou  na quin-

ta-feira (18) ao Japão para iniciar uma visita de trabalho que du-
rará até o sábado, e durante a qual se reunirá com o primeiro-
ministro do país, Shinzo Abe, e será recebido pelo imperador
Akihito. (Agencia Brasil)

A agência de classificação
de risco Fitch Ratings mante-
ve  na sexta-feira 19) a nota de
crédito do Brasil em moeda
estrangeira em BB, e a sua
perspectiva, negativa. O país
permanece dois degraus abai-
xo do grau de investimento.

Segundo a agência, a pers-
pectiva negativa reflete a con-
tinuidade das incertezas sobre
a recuperação econômica do
Brasil, sobre estabilização da
dívida pública, devido aos gran-
des desequilíbrios orçamentá-
rios, e sobre avanços em refor-
mas, principalmente a da Pre-
vidência Social.

A agência cita que eventos

políticos recentes, relacionados
ao presidente Michel Temer, au-
mentaram a incerteza sobre o
progresso da reforma e podem
afetar a confiança e as perspec-
tivas de retomada da economia.

A classificação de risco por
agências estrangeiras represen-
ta uma medida de confiança dos
investidores internacionais na
economia de determinado país.
As notas servem como referên-
cia para os juros dos títulos pú-
blicos, que representam o custo
para o governo pegar dinheiro
emprestado dos investidores.

Em nota, o Ministério da Fa-
zenda destaca que a agência faz
menção, em seu relatório, à im-

portância e ao desafio da apro-
vação das reformas em curso, as
quais ajudarão na reversão do
cenário fiscal, contribuindo para
uma trajetória benigna de endi-
vidamento público.

A Fitch reconhece que a di-
versidade da economia brasi-
leira, o volume expressivo de
reservas internacionais e a
capacidade do mercado do-
méstico de dívida pública de
financiar os déficits fiscais
nos últimos anos constituem
pontos fortes do país, diz o
ministério. “A agência desta-
ca a importância das refor-
mas implementadas, como a
Emenda Constitucional 95,

que cria um teto para os gas-
tos primários, e a relevância da
reforma da Previdência como
fator fundamental para o cum-
primento do teto dos gastos e
para a consolidação fiscal”, re-
força o ministério.

“A avaliação da agência re-
força a importância das iniciati-
vas que visam à recuperação da
economia brasileira e à cons-
trução das bases para o cresci-
mento sustentado. O Ministé-
rio da Fazenda reafirma seu
compromisso com a busca da
consolidação fiscal do país e a
sustentabilidade da dívida pú-
blica”, acrescenta o órgão.
(Agencia Brasil)

País tem “amortecedores robustos” para
momentos de crise, diz presidente do BC

O presidente do Banco Cen-
tral (BC), Ilan Goldfajn, disse  na
sexta-feira (19) que o Brasil tem
“amortecedores robustos” e, por
isso, está menos vulnerável a
choques internos e externos. A
afirmação foi feita em reunião-
almoço, promovida pelo banco
Santander, em São Paulo, em
evento fechado à imprensa.

 “A política econômica do-
méstica mudou de direção há
um ano, e as reformas imple-
mentadas neste curto período
mostraram resultados positi-
vos, por isso a importância de

se continuar nesse caminho
virtuoso”, disse Goldfajn, de
acordo com informações di-
vulgadas pela assessoria de
imprensa do Banco Central.

Segundo Goldfajn, o BC
continuará monitorando o im-
pacto das informações políticas
recentemente divulgadas e atua-
rá, sempre que necessário, para
manter a plena funcionalidade
dos mercados. O mercado finan-
ceiro enfrentou turbulências, no
primeiro dia de funcionamento
após divulgação de parte do con-
teúdo da delação dos empresá-

rios Joesley Batista e Wesley
Batista, donos do grupo JBS.

Goldfajn acrescentou que o
Banco Central tem atuado, em
coordenação com o Ministério
da Fazenda, para dar liquidez aos
mercados, por meio de swaps
cambiais (equivalentes à venda
de dólares no mercado futuro) e
dos leilões de recompra de títu-
los públicos. “O BC e o Tesouro
Nacional têm vários instrumen-
tos à disposição. Essa atuação
firme e serena tem foco no bom
funcionamento dos mercados”,
acrescentou.

Segundo Goldfajn, não há
“relação direta e mecânica com
a política monetária [definição
da taxa básica de juros, a Se-
lic], que continuará focada nos
seus objetivos tradicionais”.
“Em outras palavras, as deci-
sões sobre a taxa básica de ju-
ros serão tomadas pelo Copom
[Comitê de Política Monetá-
ria], no curso de suas reuniões
ordinárias, considerando o ce-
nário básico, o balanço de ris-
cos e o amplo conjunto de in-
formações disponíveis”, disse.
(Agencia Brasil)

FMI projeta crescimento de
 0,2% para o Brasil em 2017

O Fundo Monetário Interna-
cional (FMI) projeta um cresci-
mento de 0,2% para o Produto
Interno Bruto (PIB) neste ano e
uma expansão econômica de
1,7% para 2018.

“O crescimento em 2017
será sustentado pela safra de
soja, pelo aumento do consumo,
impulsionado pela liberação das
contas inativas do Fundo de Ga-
rantia do Tempo de Serviço
(FGTS), uma retomada gradual
do investimento e a alta dos pre-
ços do minério de ferro”, diz o
relatório divulgado  na sexta-fei-
ra (19) pelo fundo.

As projeções para o Brasil
estão abaixo do crescimento es-
perado para a América Latina e
o Caribe, uma expansão econô-
mica de 1,1% para a região em
2017 e de 2% em 2018. Para as
previsões, o relatório leva em
consideração uma modesta que-
da dos preços das commodities
e o aumento das incertezas po-
líticas globais. Para os econo-
mistas da entidade, a América
Latina passa por um processo de

lenta retomada econômica, após
um período de recessão.

No Brasil, o documento des-
taca que a inflação tem caído ra-
pidamente, ficando dentro da
meta ao fechar 2016 em 6,3%.
O fundo ressalta ainda a emenda
constitucional aprovada no fim
do ano passado, que limitou os
gastos do governo federal. “Essa
emenda é bem-vinda, porque tem
como objetivo garantir o retor-
no do superávit primário [eco-
nomia para pagamento da dívida
pública] e da sustentabilidade da
dívida”, diz a análise do FMI.

As reformas propostas pelo
governo e o progresso da incer-
teza política são fatores que, na
avaliação do FMI, continuaram
afetando as perspectivas brasilei-
ras. Nesse sentido, o fundo en-
fatiza o papel da reforma da Pre-
vidência. “É um projeto muito
importante. Há uma combinação
de fatores no Brasil: Uma ten-
dência demográfica das pessoas
viverem mais e as famílias se-
rem menores. O sistema que foi
criado décadas atrás precisa ser

modificado, atualizado, adapta-
do para essa nova realidade de-
mográfica”, ressaltou o chefe de
missão do FMI para o Brasil,
Alfredo Cuevas.

Crise política
O diretor do Departamento

do Hemisfério Ocidental do
FMI, Alejandro Werner, disse,
no entanto, que ainda é cedo para
saber como as turbulências po-
líticas vão afetar a agenda de re-
formas e a economia nos próxi-
mos meses. “É mais sábio espe-
rar e ver como as coisas se de-
senvolvem. Então, com o cená-
rio mais claro, avaliar a situa-
ção”, disse, durante apresenta-
ção do relatório.

Na quinta-feira (18), o Su-
premo Tribunal Federal (STF)
homologou as delações premi-
adas dos empresários Joesley e
Wesley Batista, donos do grupo
JBS, em que envolvem o presi-
dente Michel Temer. A partir do
conteúdo dos depoimentos e de
um áudio de uma conversa gra-
vada entre Joesley e o presiden-

te, o ministro do Supremo Tri-
bunal Federal (STF) Edson Fa-
chin decidiu abrir inquérito para
investigar Temer.

“A sociedade tem que achar
um caminho para continuar im-
plementando esse programa para
que, em poucos anos, a economia
brasileira se reestabeleça em um
caminho de crescimento econô-
mico sustentável. Achamos que
chave para o Brasil é focar nas re-
formas”, ressaltou Werner, ao co-
mentar a possibilidade de haver
mudança no comando do país de-
vido à crise política.

Os escândalos de corrupção
envolvendo empresas brasileiras
também tiveram reflexos nega-
tivos na economia do Peru.
“Obstáculos domésticos relaci-
onados ao esquema de propinas
a políticos em conexão com a
companhia brasileira Odebrecht,
junto com as piores inundações
e deslizamentos em décadas,
podem freiar os investimentos e
o crescimento em 2017”, diz o
documento sobre a situação do
país vizinho. (Agencia Brasil)

Dólar abre em queda e
bolsa de valores em alta

O dólar comercial iniciou o
dia em queda, e bolsa de valores
mostrou valorização. Por volta
das 10h20, o dólar era cotado
para venda a R$ 3,30, com que-
da de 2,49%, depois da alta de
quinta-feira de 7,9%, a R$ 3,38,
em relação à crise política ins-
talada após divulgação de parte
do conteúdo da delação dos em-
presários Joesley Batista e Wes-
ley Batista, donos do grupo JBS.

O Banco Central (BC) infor-
mou que fará leilões de swap
cambial tradicional na sexta-fei-
ra (19), na segunda (22) e na ter-
ça-feira (23). A operação equi-
vale à venda de dólares no mer-
cado futuro e ajuda a segurar a
alta ou a forçar a queda da moe-
da norte-americana. O BC reali-
zou quatro intervenções no mer-
cado cambial.

O BC destacou, em comuni-

cado que “permanece atento à
condições de mercado e, sem-
pre que julgar necessário, pode-
rá realizar operações adicionais
de swap”.

Bolsa de valores
O principal índice da Bolsa

de Valores de São Paulo (BM&F
Bovespa) – Ibovespa – registrou
alta de 1,53%, a 62.614 pontos.
Na quinta-feira, no primeiro dia

de funcionamento do mercado
financeiro depois da divulgação
das delações premiadas, o índi-
ce fechou o dia com retração de
8,8%, aos 61.597 pontos. Às
10h21 de quinta-feira, o pregão
registrou queda de 10,47% e foi
suspenso por meia hora, meca-
nismo conhecido como circuit
breaker, que paralisa as negoci-
ações em momentos de fortes
quedas. (Agencia Brasil)

PF deflagra operação em SP contra
fraudes no Imposto de Renda

A Polícia Federal (PF), com
apoio da Corregedoria da Recei-
ta Federal, deflagrou na sexta-
feira (19), em São Paulo, uma
operação que desarticulou um
esquema de fraudes ao Imposto
de Renda, promovido por pesso-
as físicas e jurídicas. A operação
recebeu o nome de Rei Leão,
animal que simboliza o tributo.

Foram cumpridos três man-
dados de busca e apreensão nas
cidades de São Paulo e Bertio-

ga, segundo a PF, e também foi
determinado o bloqueio de bens
e imóveis que somam R$ 4 mi-
lhões. Um auditor da Receita
Federal foi afastado de suas fun-
ções. O nome das empresas e
das pessoas envolvidas no es-
quema não foi revelado pela Po-
lícia Federal. Não foram expe-
didos mandados de prisão nessa
operação, mas a Polícia Federal
informou que ainda busca iden-
tificar também os clientes dos

investigados nesta operação.
De acordo com a investiga-

ção, um consultor tributário
conseguia obter restituições de
Imposto de Renda para seus cli-
entes, sem que os pagamentos
declarados tivessem sido efeti-
vados. A fraude, segundo a Polí-
cia Federal, consistia na mani-
pulação do sistema da Receita
Federal, com o auxílio de um
servidor público, que excluía
manualmente dados do sistema

de fiscalização.
A PF acredita que o sistema

criminoso pode ter provocado
prejuízo de R$ 4 milhões em
restituições fraudulentas.Os
investigados poderão respon-
der pelos crimes de violação de
sigilo funcional, inserção de
dados falsos em sistemas com-
putacionais e sonegação fiscal,
cujas penas variam de 2 a 12
anos de prisão e multa.  (Agen-
cia Brasil)
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O senador afastado Aécio
Neves (PSDB-MG) teria busca-
do estratégias para impedir o
avanço das investigações da Ope-
ração Lava Jato e, para tanto, ten-
tado articulação com o presiden-
te da República, Michel Temer, e
o atual ministro do Supremo Tri-
bunal Federal (STF) Alexandre de
Moraes, que à epoca era minis-
tro da Justiça. A constatação é do
procurador-geral da República,
Rodrigo Janot, em documento
enviado ao STF.

“Mais especificamente so-
bre a Lava Jato, o senador teria
tentado organizar uma forma de
impedir que as investigações
avançassem, por meio de esco-
lhas dos delegados que condu-

ziam os inquéritos, direcionan-
do as distribuições, mas isso não
teria sido finalizado entre ele,
Michel Temer e o ex-ministro da
Justiça e atual ministro do Su-
premo Tribunal Federal, Alexan-
dre de Moraes”, registra Janot.

A afirmação do procurador-
geral da República está na deci-
são do ministro do STF Luiz
Edson Fachin, que determinou a
abertura de inquérito para inves-
tigar Temer e Aécio Neves a par-
tir das informações dos depoi-
mentos de delação premiada de
executivos do grupo JBS. Os
pedidos de abertura de inquéri-
to formulados pela PGR e o con-
teúdo dos depoimentos foram
divulgados na sexta-feira (19)

pelo STF.
Mais à frente, Janot retoma

o tema: “Além disso, verifica-se
que Aécio Neves, em articula-
ção, dentre outros, com o presi-
dente Michel Temer, tem busca-
do impedir que as investigações
da Lava Jato avancem, seja por
meio de medidas legislativas,
seja por meio de controle de
indicação de delegados de po-
lícia que conduzirão os inqué-
ritos”. Até o momento, o Palá-
cio do Planalto ainda não se
pronunciou sobre os novos
conteúdos das delações divul-
gados hoje pelo STF.

Em depoimento de delação
premiada o empresário do gru-
po JBS, Joesley Batista, diz que

teria pagado R$ 2 milhões em
propina a Aécio Neves este ano
para que ele atuasse em favor da
aprovação da lei de abuso de au-
toridade e anistia ao caixa 2 em
campanhas eleitorais.

Ontem, a defesa de Aécio
confirmou que o senador afas-
tado pediu R$ 2 milhões ao dono
da JBS, Joesley Batista. Entre-
tanto, segundo o advogado José
Eduardo Alckmin, foi um pedi-
do de empréstimo para custear
a defesa de Aécio, que já era  in-
vestigado pela Operação Lava
Jato. De acordo com José Eduar-
do Alckmin, foi uma transação
particular , que não teve relação
com o cargo de senador. (Agen-
cia Brasil)

Apostando em um futuro
bom relacionamento com pro-
váveis candidatos que fossem
eleitos em 2014, a J&F (hol-
ding controladora do grupo
JBS) destinou mais de R$ 500
milhões para ajudar a eleger
governadores, deputados esta-
duais, federais e senadores de
todo o país, segundo os dela-
tores.  Em um dos depoimen-
tos que prestou ao Ministério
Público Federal (MPF), com
quem firmou acordo de dela-
ção premiada já homologada
pelo Supremo Tribunal Federal
(STF), o diretor de Relações
Institucionais e Governo da
J&F, Ricardo Saud, entregou
um levantamento detalhado em
que aponta todos os candidatos
financiados pela empresa.

De acordo com Saud, o to-
tal em dinheiro repassado por
meio de “pagamentos dissimu-
lados” alimentou as campanhas
de 1.829 candidatos. Destes,
179 se elegeram deputados es-
taduais em 23 unidades da fe-
deração e 167, deputados fede-
rais por 19 partidos.

O delator não deixa claro
quais pagamentos foram feitos
via caixa 2 e quais foram doa-
ções oficiais. No depoimento,
divulgado após a retirada do si-
gilo da delação, ele dá a enten-
der que os valores citados se
referem apenas às campanhas
de 2014. Em outro depoimen-

JBS ajudou a
financiar campanhas
de 1.829 candidatos

de 28 partidos
to, o dono da JBS, Joesley Ba-
tista, também afirmou que a
maioria das doações feitas pela
empresa tratava-se de propina
disfarçada por contrapartidas
recebidas.

“Doamos propina a 28 par-
tidos”, contou Saud, admitindo
que os mais de R$ 500 milhões
destinados a agentes públicos
para as eleições de 2014 for-
mavam um “reservatório de boa
vontade”. “Era para que eles não
atrapalhassem a gente”, afir-
mou.

O delator cita ainda que fo-
ram distribuídas “propina para
16 governadores eleitos e para
28 candidatos ao Senado que
disputavam a eleição, a reelei-
ção ou a eleição para governa-
dor”, acrescentou. Segundo
ele, os governadores eleitos
pertenciam ao PMDB (4),
PSDB (4), PT (3), PSB (3), PP
(1) e PSD (1).

Ao entregar a documenta-
ção aos procuradores, Saud en-
fatizou a importância do “estu-
do” que fez por sua própria
conta. “Acho que, no futuro,
isso aqui vai servir. Aqui estão
todas as pessoas que direta ou
indiretamente receberam pro-
pina da gente.” Os documentos
liberados pelo STF não trazem
a lista de todos os nomes que
fariam parte deste levantamen-
to aponta por Saud. (Agencia
Brasil)

MPF e Grupo J&F divergem sobre
valor de multa para acordo de leniência

O Ministério Público Fede-
ral (MPF) propôs o pagamento
de multa de R$ 11,169 bilhões
para assinatura de acordo de le-
niência com Grupo J&F, hol-
ding controladora da empresa
JBS e dona das marcas Friboi e
Seara, e que tem como princi-
pais sócios os irmãos Joesley e
Wesley Batista. Segundo o MPF,
o montante equivalente a 5,8%
do faturamento obtido pelo gru-
po econômico em 2016 e deve-
rá ser pago em 10 anos.

Os negociadores do grupo
J&F tiveram  prazo até as
23:59:59 de sexta-feira (19) para
dizer se aceitam os termos apre-

sentados pelo MPF. Caso não
haja manifestação, a proposta
perderá a validade.

Em nota, o MPF informou
que o acordo de leniência não foi
fechado até o momento porque o
grupo econômico divergiu do va-
lor da multa e sugeriu o pagamen-
to de R$ 1 bilhão, que equivale a
0,51% do faturamento registrado
no período no mesmo período. A
Lei Anticorrupção, em vigor des-
de 2013, prevê que a multa em
acordos de leniência deve ter pa-
râmetro percentual que varia en-
tre 0,1% e 20% do faturamento.

Desde fevereiro, procurado-
res da República e representan-

tes do grupo econômico nego-
ciam o acordo de leniência, que
é a delação premiada das empre-
sas. Essas negociações ocorrem
paralelamente às negociações
para o acordo de colaboração
premiada de executivos do gru-
po e dos irmãos Joesley e Wes-
ley Batista, que já foi homolo-
gado pelo ministro Edson Fa-
chin, relator da Lava Jato no Su-
premo Tribunal Federal (STF).

Em nota, o MPF afirmou que
nos últimos dois dias as negoci-
ações em torno da assinatura do
acordo de leniência “se intensi-
ficaram”. Na última quarta-feira
(17), foram divulgadas as pri-

meiras informações relativas à
delação premiada dos irmãos
Joesley e Wesley Batista.

Entre os citados estão o pre-
sidente Michel Temer e os se-
nadores Aécio Neves (PSDB-
MG) e Zezé Perrela (PMDB-
MG), além de pessoas ligadas a
eles. Entre outras acusações, os
empresários afirmam que o pre-
sidente Michel Temer teria dado
aval para o pagamento de mesa-
da para comprar o silêncio do
ex-presidente da Câmara, o de-
putado cassado Eduardo Cunha,
preso e condenado na Operação
Lava Jato. Temer nega as acusa-
ções. (Agencia Brasil)

JBS é alvo de seis processos
administrativos na CVM

A empresa JBS é objeto de
seis processos administrativos
na Comissão de Valores Mobi-
liários (CVM), autarquia vincu-
lada ao Ministério da Fazenda
que regula e fiscaliza o merca-
do de capitais.

Três desses processos foram
abertos em uma semana, nos úl-
timos dias 12, 17 e 18, para apu-
rar notícias, fatos relevantes e
comunicados envolvendo a com-
panhia aberta. A CVM não infor-
mou o teor dos processos.

A JBS é alvo da Operação Lava
Jato e de outras operações defla-
gradas pela Polícia Federal para

investigar possíveis desvios, paga-
mentos de propina e fraudes na li-
beração de recursos públicos.

Também há indícios não con-
firmados de que a JBS teria se
beneficiado da alta do dólar que
ocorreu na quinta-feira (18) de-
pois da divulgação de gravação
feita por um dos controladores
da empresa, Joesley Batista, na
qual, segundo ele, o presidente
Michel Temer dá aval para paga-
mentos ao ex-deputado Eduardo
Cunha. Em pronunciamento, Te-
mer negou as acusações, pediu
investigação rápida e disse que
não renunciará.

Proteção financeira
Em nota, a JBS informou que

gerencia de maneira minuciosa
e diária sua exposição cambial e
de commodities (produtos agrí-
colas e minerais comercializa-
dos no mercado exterior).

“Tendo em vista a natureza de
suas operações, a JBS tem como
politica e prática a utilização de
instrumentos de proteção finan-
ceira visando, exclusivamente,
minimizar os seus riscos cam-
biais e de commodities prove-
nientes de sua dívida, recebíveis
em dólar e de suas operações.”

Na nota, a empresa acrescen-

ta que as movimentações no
mercado de câmbio feitas nos
últimos dias estão “alinhadas à
sua política de gestão de riscos
e proteção financeira”.

“Um exemplo do potencial
impacto de oscilações na cota-
ção do dólar é que, ao conside-
rar a variação cambial na cota-
ção do dólar de R$ 3,16 para
R$ 3,40, como a ocorrida en-
tre 31 de março [fechamento
do primeiro trimestre] e 18 de
maio, a companhia sofreria um
prejuízo superior a R$ 1 bi-
lhão”, argumenta a empresa.
(Agencia Brasil)

Fachin diz que gravações de
delator da JBS não são ilegais

O ministro do Supremo Tri-
bunal Federal (STF) Edson Fa-
chin considerou legais as grava-
ções feitas pelo empresário Jo-
esley Batista e enviadas à Pro-
curadoria-Geral da República
(PGR). O entendimento está na
decisão de quinta-feira (18), na
qual o ministro autorizou a
abertura de investigação sobre
o presidente Michel Temer, o
senador afastado Aécio Neves
(PSDB-MG) e o deputado fe-
deral Rodrigo Rocha Loures
(PMDB-PR).

Os três foram gravados em
conversas com o empresário e
citados nos depoimentos de de-
lação premiada da empresa JBS.

Ao aceitar o pedido de aber-
tura de investigação, Fachin dis-
se que a jurisprudência do STF
valida gravações feitas por um
investigado para captar conver-
sas com terceiros. Na decisão,

o ministro não fez juízo sobre
as acusações.

“Desse modo, não há ilega-
lidade na consideração das qua-
tro gravações em áudio efetua-
das pelo possível colaborador
Joesley Mendonça Batista, as
quais foram ratificadas e elu-
cidadas em depoimento pres-
tado perante o Ministério Pú-
blico (em vídeo e por escri-
to), quando o referido interes-
sado se fez, inclusive, acompa-
nhado pelo defensor”, argumen-
tou o ministro.

Gravações
Joesley Batista gravou qua-

tro áudios e procurou a PGR
para assinar um acordo de dela-
ção premiada, que foi homolo-
gado por Fachin. De acordo com
o processo, o empresário gravou
uma conversa com o presidente
Temer no dia 7 de março, por

volta das 22h30, no Palácio do
Jaburu. Em seguida, no dia 24 de
março, gravou um diálogo com
o senador Aécio e duas conver-
sas com o deputado Loures. 

Na conversa, Temer e Batis-
ta debateram o cenário políti-
co e os avanços na economia,
além de falar sobre a situação
do ex-deputado Eduardo Cu-
nha (PMDB-RJ) – preso na
Operação Lava Jato.  O áudio
tem cerca de 40 minutos e foi
divulgado pelo STF.

Pronunciamento
Em pronunciamento na tar-

de desta quinta-feira, Temer afir-
mou que não renunciará ao car-
go, exigiu uma investigação rá-
pida na denúncia em que é cita-
do, para que seja esclarecida.
“Não renunciarei. Repito: não
renunciarei”, afirmou.

No discurso, Temer disse

que a conversa foi gravada de
forma clandestina. “Quero dei-
xar muito claro, dizendo que o
meu governo viveu, nesta se-
mana, seu melhor e seu pior
momento. Os indicadores de
queda da inflação, os números
de retorno ao crescimento da
economia e os dados de gera-
ção de empregos, criaram es-
perança de dias melhores. O
otimismo retornava e as refor-
mas avançavam, no Congresso
Nacional. Ontem, contudo, a
revelação de conversa grava-
da clandestinamente trouxe
volta o fantasma de crise políti-
ca de proporção ainda não di-
mensionada”.

Em nota divulgada à impren-
sa, mais tarde, o Palácio do Pla-
nalto informou que “a expecta-
tiva do governo é que o STF in-
vestigue e arquive o inquérito”.
(Agencia Brasil)

Apenas 9,7% dos eleitores de 79 cidades
de SP fizeram o cadastramento biométrico

Apenas 9,7% dos eleitores
de 79 municípios paulistas que
devem passar pelo cadastramen-
to biométrico fizeram o proce-
dimento até agora, segundo o
Tribunal Regional Eleitoral de
São Paulo (TRE-SP). A biome-
tria com revisão do eleitorado

nessas cidades começou no dia
13 de março e deve atingir 430,9
mil eleitores.

Além dos 79 municípios que

iniciaram o procedimento em
março, Sorocaba, Araçoiaba da
Serra e Salto de Pirapora come-
çaram a revisão no dia 8 de maio,
somando 82 cidades paulistas.

O prazo para cadastramen-
to das impressões digitais vai
até março de 2018, exceto em

Botucatu e Várzea Paulista,
onde a data limite é dezembro
deste ano. O eleitor que não
cadastrar as digitais terá o tí-

tulo cancelado.
Segundo o TRE-SP, a identi-

ficação do eleitor pela biome-
tria no momento da votação eli-
mina qualquer possibilidade de
fraude, o que torna o processo
mais seguro.

Para o cadastro, o eleitor

deve agendar seu atendimento no
site do TRE ou pessoalmente e
comparecer ao cartório ou cen-
tral de atendimento com docu-

mento oficial de identificação
com foto, título eleitoral, caso
tenha, e comprovante de residên-
cia com no máximo três meses
de emissão.

No site http://www.tre-
sp.jus.br/eleitor/identificacao-
biometrica-1/identificacao-bio-

metrica é possível consultar em
quais cidades paulistas o cadas-
tro da biometria é obrigatório.
(Agencia Brasil)

As mudanças na situação
política brasileira não afetam
as relações bilaterais e o de-
senvolvimento de uma coope-
ração pragmática com a Chi-
na, disse na sexta-feira (19) o
diretor-geral do Departamen-
to de América Latina e Caribe
do Ministério das Relações
Exteriores chinês, Zhu Qin-
gqiao.

Ele destacou que as esta-
tais chinesas priorizam o in-
vestimento de longo prazo no
Brasil e demais países latino-
americanos e caribenhos.
“Quando temos uma coopera-
ção com os países, como o
Brasil, temos que ter uma vi-
são de longo prazo e estraté-
gica para desenvolver uma co-
operação duradoura”, afirmou
o diplomata, em entrevista
coletiva na sede da represen-
tação diplomática, em Pe-
quim. Segundo Zhu Qingqiao,
as empresas chinesas, quando
fazem investimentos, dão im-
portância às potencialidades
do mercado.

“Os problemas políticos e
econômicos podem, no curto
prazo, aumentar os riscos para
a cooperação entre as empre-
sas, mas, em geral, não vão
causar significativas mudan-
ças”, acrescentou.

Para o representante do
governo chinês, em momentos
de crise, as empresas podem
tomar medidas empreendedo-
ras que tragam resultados fa-
voráveis no longo prazo. “Des-
de o ano passado, as empresas

Situação política não
afeta relações com

 o Brasil, diz
diplomata chinês

chinesas são muito ativas na
aquisição de empresas brasi-
leiras.”

Números
De acordo com o Ministé-

rio das Relações Exteriores
chinês, o país asiático inves-
tiu US$ 10 bilhões no Brasil
no ano passado, e o estoque
acumulado de investimentos
chega a US$ 30 bilhões. Os
investimentos das empresas
estatais chinesas no Brasil
concentram-se na área de in-
fraestrutura, sobretudo ener-
gia e transportes, e no setor
agropecuário.

Zhu Qingqiao destacou que
o Brasil representa um terço
dos intercâmbios comerciais
chineses na América Latina e
no Caribe. Ele ressaltou a
complementaridade das duas
economias, pois a pauta ex-
portadora do Brasil para a Chi-
na concentra-se em commodi-
ties agrícolas, minerais e pro-
teína animal. As exportações
chinesas estão baseadas em
produtos manufaturados.

Desde 2009, a China é o
principal parceiro comercial
do Brasil. Segundo o Ministé-
rio da Indústria, Comércio Ex-
terior e Serviço brasileiro, o
intercâmbio comercial entre
os dois países em 2016 foi de
US$ 58,49 bilhões. As expor-
tações do Brasil para a China
totalizaram US$ 35,13 bi-
lhões com um superávit bra-
sileiro de US$ 11,76 bilhões.
(Agencia Brasil)
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Curitiba será palco da Corrida do
Milhão pela 1ª vez em sua história

Depois de subir no pódio do
GP do Trabalhador na última
corrida de Fórmula Vee que
disputou no mítico Autódromo
de Interlagos, Alberto Cesar
Otazú (Braspress/Pilotech/Al-
pie/Mega Kart/Cazarré-Master-
Midia Mktcom) tem como ob-
jetivo repetir a experiência na 4ª
etapa do Campeonato Paulista
de Fórmula Vee, que será reali-
zada neste sábado (20) na zona
sul de São Paulo (SP).

“Gostei de subir no pódio e
receber um troféu com o nome
de Interlagos gravado nele.
Agora quero subir mais de-
graus no pódio e marcar bons
pontos no Campeonato Paulis-
ta”, planeja o jovem (16 anos)
que é o vice-líder da Copa
ECPA de Fórmula Vee.

Até agora os melhores re-
sultados de Alberto Cesar Ota-
zú na Fórmula Vee foram em
Piracicaba, interior de São Pau-
lo, onde garantiu dois pódios,
com uma terceira e uma segun-
da colocação. Já em Interlagos

Camilo comemora seu terceiro milhão

A edição 2017 da corrida
mais valiosa do automobilismo
brasileiro já tem um palco defi-
nido. A nona Corrida do Milhão
será disputada no Autódromo In-
ternacional de Curitiba, no dia 2
de julho. Essa será a primeira vez
que a Capital Paranaense sediará
a prova milionária. Até hoje, as
outras oito edições aconteceram
no Rio de Janeiro, em São Paulo
e Goiânia.

Com a alteração na data da
Corrida do Milhão, a etapa de
Londrina será disputada no dia 10
de setembro. Tarumã entra na
data anteriormente prevista para
Curitiba, dia 22 de outubro, e
Goiânia volta ao calendário para
sediar a penúltima etapa do ano,
no dia 19 de novembro.

“O Autódromo Internacional
de Curitiba é um dos principais
do país e apresenta ótimas con-
dições para receber a Corrida do
Milhão. A confirmação da prin-
cipal corrida do calendário em
Curitiba é uma forma de retribuir
a paixão dos paranaenses pelo
automobilismo, sempre temos

os autódromos lotados em nos-
sas passagens da pelo Estado. A
Corrida do Milhão transformará
Curitiba na capital do automobi-
lismo nacional este ano”, co-
mentou Rodrigo Mathias, diretor
geral da Vicar, empresa promo-
tora da categoria.

A pista na capital paranaense
é a segunda que mais vezes rece-
beu a Stock Car, com 58 provas

disputadas. O maior vencedor no
AIC é o multicampeão Ingo Hoff-
mann, com nove vitórias. Já quan-
do o assunto é Corrida do Milhão,
Thiago Camilo é o recordista de
conquistas, com três. Além dele,
Valdeno Brito, Ricardo Maurício,
Ricardo Zonta, Rubens Barriche-
llo e Felipe Fraga também vence-
ram a prova milionária.

“Muito acima da parte finan-

ceira, a vitória na Corrida do
Milhão marca a carreira do pilo-
to, é uma disputa à parte do cam-
peonato, como as 500 Milhas de
Indianápolis são para a Fórmula
Indy. Já venci duas vezes em In-
terlagos e uma em Goiânia, e
acho muito legal a prova ir para
Curitiba, o Paraná sempre pres-
tigiou muito o automobilismo e
merece sediar a Corrida do Mi-
lhão. Quanto à pista particular-
mente, a Mattheis tem um bom
retrospecto lá e minhas três vitó-
rias em Curitiba foram muito re-
presentativas na minha carreira”,
comentou Camilo, que além de
tricampeão da Corrida do Milhão,
venceu a última prova disputada
em Curitiba, no ano passado.

O campeonato Sulamericano
de Stock Car tem, como patro-
cínio master, as gigantes Petro-
bras e Pirelli, além da Chevrolet
como montadora oficial da cate-
goria. Para a Corrida do Milhão,
a BBMapfre, já seguradora ofi-
cial da temporada 2017, assume
um posto de patrocinadora e des-
taque na categoria.
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Campeonato Paulista de Fórmula Vee

Alberto Cesar Otazú quer
outro pódio em Interlagos

Jovem novato é vice-líder da Copa ECPA da categoria-
escola Fórmula Vee e subiu no pódio na última corrida
em Interlagos

F
ot

o/
 C

ar
lo

s 
F

re
it

as

As provas da Fórmula Vee são sempre muito disputadas

ele recebeu a bandeirada três
vezes.

Na primeira terminou em
oitavo, mas foi desclassifica-
do por falta de peso em seu
monoposto. Em outra teve que
entrar nos boxes na última vol-
ta com o motor falhando, quan-
do estava em quarto e mesmo
assim ainda garantiu o oitavo
posto. E finalmente na última
oportunidade ficou com a sex-
ta colocação.

“Agora o meu carro foi to-
talmente revisado pela F/Pro-
mo Racing e acredito que não
terei nenhum problema, vamos
conferir nos treinos desta sex-
ta-feira. E eu também já adquiri
mais experiência. Por isto,
acho que poderei ficar embo-
lado entre os quatro primeiros,
o que será muito bom, pois a
Fórmula Vee tem um bom ní-
vel, com pilotos experientes e
rápidos”, vislumbra o repre-
sentante da Braspress/Pilote-
ch/Alpie/Mega Kart/Cazarré-
MasterMidia Mktcom.

Marcas: RF Motorsport vai em busca
de mais um resultado positivo

Depois de uma estreia de destaque de Enzo Bortoleto, time paranaense quer manter o bom retrospecto

Enzo Bortoleto

Depois de um mês de inter-
valo, a Copa Petrobras de Mar-

cas retorna neste final de sema-
na as pistas, na rodada dupla da

segunda etapa do campeonato
também em solo gaúcho. O palco
da competição será o Autódromo
de Santa Cruz do Sul, onde a cate-
goria fará sua segunda corrida em
sete anos de existência.

Quem também fará sua se-
gunda corrida no campeonato
que reúne quatro montadoras é o
paulista Enzo Bortoleto, da equi-
pe RF Motorsport, onde na eta-
pa de abertura do campeonato
teve uma estreia de destaque.

O jovem piloto conquistou
um quarto e um quinto lugar e é
o líder do Marcas Trophy, com-
petição que premiará o melhor
estreante de 2017. “Foi uma boa
estreia e estou muito animado
para a etapa de Santa Cruz do Sul.
Este é um momento de muito

aprendizado e estou buscando
isso desde o primeiro treino li-
vre. Vamos continuar focando no
trabalho e buscar mais um bom
resultado neste final de semana”,
destacou o piloto.

A programação da rodada du-
pla de abertura do Brasileiro de
Marcas iniciou na sexta-feira
(19) com os dois treinos livres
às 8h50 e 11h35, com os pilotos
divididos em dois grupos. No
sábado (20), a classificação do
grid de largada será às 08h45,
com a largada para a primeira
corrida às 11h15. No domingo,
a segunda corrida está marcada
para as 15h40. As duas provas
terão 25 minutos de duração,
mais uma volta e tem transmis-
são ao vivo do EIMAXX 2.
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F4 Sul-americana: Arthur Leist conhece
o carro da categoria em Mercedes

O gaúcho Arthur Leist parti-
cipou de dois dias de testes com
um carro da F4 Sul-americana no
circuito de Mercedes, Uruguai.
Multicampeão no kart, o piloto
de 15 anos teve a sua primeira
experiência a bordo de um mo-
noposto e encerrou as atividades
após completar cerca de 115 vol-
tas pelo circuito, divididas em
várias saídas à pista nos dois dias
de práticas.

“O teste foi muito produtivo,
dei bastante voltas e tive uma
evolução nítida. No primeiro dia,
me preocupei em conhecer o
equipamento e mesmo com
pneus velhos marquei bons tem-
pos. No segundo dia, coloquei
pneus novos e foi muito bom
conhecer as reações do carro

com mais grip. Posso dizer que
foi um sonho realizado. Sempre
quis andar de fórmula e foi mui-
to legal. Em cada saída de box fui
aprendendo, tendo mais confian-
ça e buscando o limite”, diz o
piloto, irmão do atual campeão
da F3 Inglesa, Matheus Leist.

Arthur se impressionou com
as características do monopos-
to. “O carro é rápido e muito se-
guro, ideal para pilotos novos
adquirirem confiança. De cara,
impressiona a velocidade em cur-
vas de alta, mas ao mesmo tem-
po senti segurança. Gostei tam-
bém do trabalho fora da pista com
o sistema de aquisição de dados,
que identifica os erros e colabo-
ra para melhorar o resultado”,
complementa.
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Leist  completa programação de testes em Mercedes

Multicampeão no kart, piloto tem primeiro contato com monoposto e destaca velocidade e segurança do chassi Signatech

Campeão Sul-brasileiro, pau-
lista, gaúcho e do Skusa no kar-
tismo, Leist se prepara para um
novo capítulo em sua curta car-
reira. “Vejo a F4 Sul-americana
com bons olhos para iniciar mi-

nha carreira no automobilismo.
É uma categoria essencial para o
piloto adquirir conhecimento do
esporte. Vamos trabalhar para
conseguir estar no grid deste
ano”, finaliza.

Brasil vai disputar 11 medalhas
na Copa do Mundo de

Ginástica Artística da Croácia
O Brasil encerrou a fase clas-

sificatória da etapa croata da
Copa do Mundo de Ginástica Ar-
tística, nesta sexta-feira (19),
classificado para oito finais e,
como tem mais de um finalista
em alguns aparelhos, pode con-
quistar até 11 medalhas. A dispu-
ta pelo pódio em Osijek será no
fim de semana: sábado (20), com
transmissão ao vivo no SporTV
3, das 12h às 15h; e domingo (21)
no SporTV 2, às 17h45.

No masculino, o campeão
mundial e olímpico Arthur Za-
netti (SERC/São Caetano) teve
a melhor nota na classificató-
ria das argolas, com 14.900.
No último fim de semana, o gi-
nasta conquistou ouro na eta-
pa da Eslovênia. Francisco
Barreto Junior (EC Pinheiros)
será o outro representante brasi-
leiro nesta final - ficou em séti-
mo, com 13.100.

A barra fixa também terá Chi-
co competindo por medalha. O
atleta, quinto colocado no apare-
lho nos Jogos Olímpicos do Rio

de Janeiro, terminou na sétima
colocação na fase de classifica-
ção, com 13.700. Lucas Biten-
court também se apresentou na
barra fixa e foi o 13º (13.400).

Mais duas finais para o Bra-
sil com a seleção feminina. Flá-
via Saraiva (Flamengo) e Thais
Fidelis (Cegin) vão disputar me-
dalha na trave e no solo. Na tra-
ve, Flávia foi a quarta melhor
(12.950) e Thais a oitava
(12.450). No solo, elas fizeram
dobradinha na ponta, terminando
na primeira e na segunda colo-
cação, respectivamente, com
13.500 e 13.450.

Na quinta-feira (18), no pri-
meiro dia de provas classifica-
tórias, Arthur Zanetti garantiu
vaga na final do solo, Lucas Bi-
tencourt no cavalo com alças,
Francisco Barreto nas barras
paralelas e Flávia Saraiva nas
paralelas assimétricas. No úl-
timo fim de semana, na Copa
do Mundo da Eslovênia, em
Koper, o Brasil conquistou qua-
tro medalhas.
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Mais conectado, tecnológico e esporti-
vo: com novo design, novo painel e sistema
de som Composition Phone, que por meio
do aplicativo “maps+more” permite conec-
tar o veículo ao smartphone. Assim é o Vo-
lkswagen novo up!. O modelo que revoluci-
onou o conceito de segurança, eficiência ener-
gética e design no Brasil chega à linha 2018
para surpreender novamente. Moderno e
conectado, o novo up! passa a contar com a
nova linguagem global de estilo da Volkswa-
gen, jovial e esportiva, além de trazer tecno-
logias e equipamentos inéditos no segmento.

 O novo up! passa a trazer novidades
funcionais, especialmente quando o assunto
é tecnologia. Faróis de neblina com luz de
conversão estática (cornering light), senso-
res de chuva e de luminosidade (crepuscular)
e suporte para celular estão entre os recursos

Novo up! chega com mais
tecnologia, conectividade

e desempenho

exclusivos do novo up! na categoria. E mais:
o aplicativo exclusivo “maps + more” desen-
volvido pela Volkswagen  possibilita moni-
torar as principais funções do veículo por
meio do smartphone.

O novo up! 2018 conta com painel total-
mente novo: do instrumento combinado mai-
or e o acabamento refinado ao volante multi-
funcional de estilo global e a iluminação de
ambiente (recurso inédito na categoria). Um
conjunto de novidades que resulta em um
interior mais sofisticado. Veículo mais avan-
çado tecnicamente de sua categoria, traz uma
oferta completa de versões, com duas op-
ções de motorização 1.0 de três cilindros: a
MPI de até 82 cv (câmbio manual de cinco
marchas ou transmissão automatizada I-
Motion) e a TSI  de até 105 cv (câmbio ma-
nual de cinco marchas).

Ford KA 2018 tem
oferta especial

A Ford anunciou uma oferta especial do
Ka 2018, incluindo desconto na versão de
entrada da linha e financiamento com taxa
zero. O Ka 1.0 SE agora tem preço à vista a
partir de R$39.990 e pode ser financiado com
uma entrada de R$23.994 e o saldo em 24
parcelas de R$711. Desde o lançamento da
linha 2018, em março, esta é a primeira alte-
ração no preço do modelo que é um dos mais
vendidos do mercado.

O hatch da Ford já vem de série com ar-
condicionado, direção elétrica, vidros elétri-
cos dianteiros, travas elétricas com controle
remoto, direção com ajuste de altura, abertu-
ra elétrica do porta-malas, som My Connec-

tion com comandos de voz e Bluetooth e um
compartimento exclusivo para fixação do ce-
lular no painel, o MyFord Dock.

Outros pontos fortes do Ka são a cabine
espaçosa para cinco passageiros, o desem-
penho do motor 1.0 Flex de três cilindros
com partida eletrônica e a segurança. Entre
outros itens, é equipado com cintos de segu-
rança de três pontos e apoios de cabeça para
todos os ocupantes, freios ABS com distri-
buição eletrônica de frenagem (EBD), trava-
mento automático das portas, sistema Isofix
para cadeiras infantis e acendimento auto-
mático das luzes de emergência após frena-
gem brusca.

Porsche Macan Turbo
já está disponível

A Stuttgart Veículos está iniciando a en-
trega do Porsche Macan Turbo equipado com
Pacote Performance, que eleva a potência do
motor V6 biturbo de 3,6 litros para 440 HP -
40 a mais do que na configuração original.

Somente quatro unidades serão destinadas
ao mercado brasileiro neste ano.

Em termos de desempenho, o Pacote
Performance permite ao Macan Turbo acele-
rar de 0 a 100 km/h em 4,4 s (redução de 0,4

s), chegar a 272 km/h (aumento de 6 km/h na
velocidade final) e entregar um torque máxi-
mo de 600 Nm (50 Nm a mais). Com o sele-
tor no modo Sport Plus, a retomada de velo-
cidade de 80 para 120 km/h cai para 2,9 s
(menos 0,2 s).

Como em todo Porsche, o aumento de
potência foi acompanhado por uma evolu-
ção geral do carro. Os discos de freio diantei-
ros possuem 390 mm de diâmetro, um au-
mento de 30 mm em relação aos discos origi-
nais do Macan Turbo. Carroceria rebaixada,
chassi esportivo, pacote Sport Chrono, sis-
tema de escape esportivo e PASM (gerenci-
amento de suspensão ativa) são equipamen-
to de série. No Brasil, o Macan Turbo com
Pacote Performance possui também suspen-
são a ar com função de autonivelamento e
regulagem de altura.

A Porsche oferece diversas opções de
personalização para o Macan Turbo com
Pacote Performance. Entre elas estão o Pa-
cote Exterior Turbo, que inclui rodas de 21
polegadas com design 911 Turbo, faróis prin-
cipais em LEDs com PDLS Plus (sistema
dinâmico de iluminação) e detalhes externos
em preto. Internamente, o Pacote Interior
Turbo combina decoração em preto, apliques
coloridos e elementos em carbono.

A Ford prepara nos detalhes o lançamen-
to do Mustang que chegará em muitos mer-
cados, incluindo o Brasil. Na lista de novida-
des, a adrenalina do veículo pode ser sentida
até no botão de partida que será pulsante, no
mesmo ritmo do coração de um cavalo da
raça Mustang em repouso – veja o vídeo aqui.

Esse sistema começa com o piscar de uma
luz vermelha quando a porta do carro é aber-
ta e segue assim até o seu poderoso motor
entrar em funcionamento. A curiosidade é o
ritmo de pulsação dessa luz, de 30 batidas
por minuto.

As palavras “Engine”, “Start” e “Stop”
são vistas em vermelho no botão, que conta
com iluminação interna e acabamento em alu-
mínio torneado. Ele fica posicionado ao lado
do motorista na parte inferior do console cen-
tral, abaixo dos controles de áudio e do ar-

Mustang 2018 tem adrenalina
até no botão de partida

Motos

condicionado.
O painel de instrumentos, por sua vez, é

totalmente digital e pode ser personalizado.

Ele é mais um dos vários aprimoramentos
que o Mustang 2018 vai oferecer em diferen-
tes mercados mundiais.

Harley-Davidson Roadster
com condições exclusivas

Mais nova motocicleta a integrar a linha
2017 da Harley-Davidson, a Roadster está
com uma oferta exclusiva para o mês de maio
e pode ser adquirida em qualquer concessio-
nária no Brasil, de R$ 48,6 mil por R$ 44,6
mil, com taxa de 0,99% ao mês, 30% de en-

trada e saldo em até 48 parcelas, além de uma
valorização de até R$ 3.000,00 em uma se-
minova.

Única pertencente à família Sportster que
conta com garfos dianteiros invertidos de 43
mm com amortecimento por cartucho, além

de ter um estilo sem igual, posição agressiva
por conta do guidão baixo, assento duplo e
novos comandos centrais, seu icônico motor
Evolution de 1.200 cm³ tem torque forte des-
de as mais baixas rotações.

 O modelo conquista pelos mínimos de-
talhes, como a traseira colada no chão no es-
tilo fastback, com o paralama traseiro corta-
do, freios ABS de disco duplo, suspensão
traseira ajustável e o banco duplo de perfil
baixo, projetado para manter o conforto.

 Outros itens que fazem a riqueza dos
detalhes são as rodas de liga de alumínio, com
desenho exclusivo de cinco raios, roda dian-
teira de 19 polegadas e traseira de 18 polega-
das.

A motocicleta, que chega com grande tec-
nologia embarcada, conta com uma nova geo-
metria de direção, que aprimora a maneabili-
dade e fornece rápida resposta aos coman-
dos, além de também ter um painel com velo-
címetro digital e um conta-giros analógico.

 A Haley-Davidson revive na Roadster a
sua herança das pistas e aposta no estilo cus-
tom de fábrica, tendo nela um modelo total-
mente exclusivo. Seus grafismos são inspira-
dos nas corridas do século passado e ela tem
a tampa do distribuidor com aletas e prote-
tores de escapamento pretos com aberturas.

BMW Motorrad inicia
venda da nova R 1200 GS
Modelo mais vendido da marca no mun-

do e líder do segmento big trail no Brasil há
vários anos, a BMW R 1200 GS acaba de
ganhar visual renovado e dinâmica aprimora-
da. O modelo 2017 da big trail já está dispo-
nível nas concessionárias autorizadas da
BMW Motorrad nas versões Sport+ e Pre-
mium+, com dois pacotes de equipamentos
inéditos - Exclusive e Rallye, e preços suge-
ridos entre R$ 64.900 e R$ 75.900.

Além do novo visual, que inclui para-
lama dianteiro com design repaginado e pai-
néis de compensação laterais do tanque de
combustível recém-projetados, entre outras
novidades estéticas, a nova BMW R 1200
GS traz o vigoroso motor boxer bicilíndrico
de oito válvulas, com 1.170 cilindradas, inje-
ção eletrônica, módulo central remapeado,
transmissão aprimorada em eixo cardã e re-

frigeração mista (líquido e ar). O conjunto,
está associado a um câmbio de seis marchas e
embreagem hidráulica lubrificada a óleo, e é
capaz de alcançar potência máxima de 125 cv

a 7.750 rpm e torque máximo de 125 Nm a
6.500 rpm.

Outra novidade é a BMW R 1200 GS
Adventure, que além das tradicionais cores
branca e vermelha, agora pode ser adquirida
também na inédita tonalidade externa Triple
Black, que tem como principal destaque itens
na cor preta – de acabamento fosco ou bri-
lhante –, capazes de conferir um design ainda
mais diferenciado à motocicleta. A nova BMW
R 1200 GS Adventure Triple Black já pode
ser encontrada com preço sugerido de R$
86.900.

O painel de instrumentos da nova BMW
R 1200 GS Adventure também passa a exibir
novo grafismo e layout, combinando elemen-
tos analógicos e um amplo visor digital, o
que proporciona uma excelente visualização
ao piloto.

A partir deste mês, os clientes já encon-
tram a nova versão 2017/2018 dos caminhões
MAN TGX em concessionárias da marca pelo
país, com detalhes que tornam seu design ain-
da mais atraente. Os veículos agregam tam-
bém novo sistema de iluminação para atender
à legislação atual e gerar economia ao cliente.

As maiores mudanças no design são ob-
servadas na cabine. Na parte externa, a grade
ganhou reforço. O tradicional símbolo do leão
que marca os caminhões MAN agora está
com um fundo negro para ressaltar seus tra-
ços e robustez. Na parte interna, o volante
também tem novo visual para agregar a mu-
dança no logotipo, nos mesmos moldes do
painel da grade frontal.

Na versão 2017/2018 dos caminhões
MAN, cores mais claras compõem o interior
da cabine para o maior conforto do motorista.
O marfim é a tonalidade que predomina o pai-
nel de instrumentos, revestimentos e portas,
além das cortinas. As mudanças proporcionam
um ambiente mais leve para profissionais que
passam horas de seu dia dentro da cabine.

Outra novidade importante vem para o
sistema de iluminação, com a incorporação

Caminhão MAN TGX
avança no design premium

em nova versão
de um farol para rodagem diurna — também
conhecido no mercado como DRL, do termo
em inglês Daytime Running Lights. Seu acen-
dimento exclusivo é automático com a igni-
ção ligada e atende completamente às legisla-
ções atuais.

O mecanismo também poupa as demais
luzes do veículo, uma vez que seu aciona-
mento não envolve o restante do sistema de
iluminação. Outro ponto de economia se dá
com sua tecnologia LED, com maior durabi-
lidade que os faróis tradicionais e contribuin-
do para a redução dos custos de operação.

As mudanças estão disponíveis em to-
dos os modelos da linha MAN TGX e estão
em linha com o padrão europeu para veícu-
los com tecnologia Euro 5. Sua configuração
conta com outros diferenciais técnicos para a
maior vantagem na operação.

Entre eles, o trem de força. O MAN D26
entrega elevado torque em uma ampla faixa de
rotações para o melhor consumo de combus-
tível e menor custo de manutenção, proporci-
onado também pela caixa automatizada MAN
TipMatic, de 16 velocidades e com um esca-
lonamento das marchas bastante eficiente.
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