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Trabalhadores já sacaram mais de
R$ 37 bi de contas inativas do FGTS
SP gera mais de 17 mil novos
empregos em maio, aponta Caged
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Exportadores de carne querem reiniciar
a curto prazo vendas para os EUA

Os saques das contas inativas do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço (FGTS) já
somaram R$ 37 bilhões, divulgou na sexta-feira (23) a Caixa Econômica Federal. O montante corresponde a 84,8% dos
R$ 43,2 bilhões autorizados
para serem retirados por meio
da Medida Provisória 763.
Até a última quarta-feira (21),

Noruega pode cortar
contribuição para Fundo
Amazônia
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Previsão do Tempo
Sábado: Dia de
sol com algumas
nuvens e névoa ao
amanhecer. Noite
com poucas nuvens.

Manhã

Tarde

Domingo: Sol e
muitas nuvens à
tarde. À noite o
céu ainda fica com
muita nebulosidade, mas não chove.

Manhã

Tarde

Segunda: Sol com
algumas nuvens.
Não chove

22º C
13º C

Noite

20º C
13º C

Noite
21º C
11º C

Manhã
Tarde
Noite
Fonte: Climatempo

DÓLAR
Comercial
Compra: 3,33
Venda:
3,33
Turismo
Compra: 3,21
Venda:
3,48

EURO
Compra: 3,74
Venda:
3,74

OURO
Compra: 122,83
Venda: 141,43

Foto/ Marcelo Camargo

Henrique Meirelles
O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, confirmou na
sexta-feira (23) que o governo
estuda utilizar o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS)
para substituir o pagamento do
seguro-desemprego. A medida

foi divulgada pelo jornal O Globo e, segundo Meirelles, está em
“fase embrionária”.
Segundo a reportagem, o governo pretende usar o saldo do
FGTS e a multa de 40%, paga nos
casos de demissão sem justa cau-

sa, para repassar três parcelas ao
trabalhador, substituindo o seguro-desemprego. O valor mensal
seria equivalente ao último salário recebido pelo empregado.
Após esse período, se permanecer sem colocação, o trabalhador
poderia dar entrada no segurodesemprego e receber o restante do saldo do FGTS.
“Existem discussões na área
econômica do governo, seja no
Ministério da Fazenda, seja no
Ministério do Planejamento,
seja em outras áreas em diversos
níveis, sobre diversas coisas que
possam induzir o país a voltar a
crescer” disse Meirelles ao ser
perguntado sobre o assunto após
participar de um evento promovido pela Câmara Americana de
Comércio (Amcham) em São
Paulo.
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Em conversa com a primeira-ministra da Noruega, Erna
Solberg, o presidente Michel
Temer disse que as contribuições
dos noruegueses para o Fundo
Amazônia possibilitam um “policiamento administrativo mais
efetivo” no sentido de evitar o
desmatamento no Brasil. A declaração foi feita após notícias
de que a Noruega pode cortar

metade dos US$ 400 milhões
anuais destinados ao fundo.
A uma pergunta sobre a possibilidade de ocorrerem esses
cortes, Temer respondeu que
[nas conversas] “tanto com a
primeira-ministra, quanto com
o presidente do Parlamento,
Olemic Thommessen, ficou
clara a revisão desses aspectos”.
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Polícia já prendeu 144
suspeitos de tráfico na
Cracolândia
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Presidente do Conselho de
Ética arquiva pedido de
cassação do mandato de
Aécio Neves
O presidente do Conselho de
Ética e Decoro Parlamentar do
Senado, senador João Alberto
Souza (PMDB-MA), informou
na sexta-feira (23) que indeferiu,

por falta de provas, o pedido de
abertura de processo para cassação do mandato do senador afastado Aécio Neves (PSDB-MG).
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Esporte

MotoGP: Circuito de Assen
pode favorecer as Yamahas
Neste domingo teremos
mais um final de semana com
Mundial de Motovelocidade.
O circo do motociclismo aterrissou na Holanda, em Assen,
considerada a catedral do motociclismo. O italiano Andrea
Dovisioso da Ducati tentará
vencer a terceira prova consecutiva na temporada, algo que
a Ducati não realiza há muito
tempo. O atual líder do campeonato, Viñales, tentará se
redimir do fiasco da corrida
passada, onde obteve um pífio
10º posto.
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Valentino Rossi espera
bom redimento da sua moto

Brasil conquista duas
medalhas no salto em
altura em Assunção
Talles Frederico Silva e
Fernando Ferreira conquistaram na sexta-feira (23) as medalhas de prata e de bronze na
prova do salto em altura do
Campeonato Sul-Americano
de Atletismo, que está sendo
disputado em Assunção, no
Paraguai. A competição prossegue até domingo (25) e é

Copa SP de Kart terá final
do Torneio de Inverno neste
final de semana no
Kartódromo Granja Viana
A sexta rodada da Copa São
Paulo KGV acontece neste sábado (24) no Kartódromo Granja
Viana, em Cotia, na Grande São
Paulo. A etapa ainda marca o encerramento do Torneio de Inverno. A etapa deste final de semana
terá todas as tomadas e corridas
sendo realizadas no mesmo dia.
As atividades de pista começam
às 8h da manhã com a definição
do grid da Rok Cup Executive.
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seletiva para o Mundial de
Londres, em agosto.
Qualificado para o Mundial, Talles saltou 2,28 m,
enquanto Fernando obteve a
marca de 2,19 m. O venezuelano Yanez Eure Javier ficou
com o ouro, com 2,31 m,
melhor marca da América do
Sul este ano.
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De virada, Melo e
Kubot garantem vaga
na final na Alemanha
Foto/ Ger ry Weber Open

Líderes da
UE apoiam
avanços em
negociações
comerciais
com México
e Mercosul

Foto/ Jackson de Souza

A pobreza mundial pode
cair pela metade se todos os
adultos terminarem o ensino
secundário, afirma a Organização das Nações Unidas para
Educação, Ciência e Cultura
(Unesco).
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Meirelles confirma que
governo estuda usar FGTS no
lugar do seguro-desemprego

Foto/ motoGP

Pobreza pode
cair pela
metade se
adultos
completarem
ensino
secundário,
diz ONU

22,1 milhões de trabalhadores
haviam retirado os recursos. O
total equivale a 72% dos 30,2
milhões de trabalhadores beneficiados pela medida provisória. Se
for levado em conta apenas os
trabalhadores nascidos de janeiro a novembro, para quem os recursos foram disponibilizados até
agora, 79,7% efetuaram o saque.
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Melo e Kubot chegam a mais uma decisão na grama
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SP gera mais de 17 mil novos
empregos em maio, aponta Caged
trouxe uma boa notícia, pela primeira vez o saldo foi positivo:
34,2 mil empregos no Brasil. Dos
quais, quase 17,3 mil só no Estado de São Paulo”, comentou Geraldo Alckmin, enfatizando o saldo positivo de 17.226 novas vagas no Estado, entre admissões e
demissões em empregos formais.
O governador destacou os
dados durante a visita às obras de
ampliação da Rodovia Carvalho
Pinto, que já está com 53% das

w w w. c e s a r n e t o . c o m
H I ST Ó R IA S
As causas das práticas pecaminosas e criminosas dos povos
não começaram nas políticas administrativas e governamentais,
mas no seio das sociedades. E não seria justamente a população
brasileira que teria o condão de mudar as histórias das chamadas
psicopatologias que assolam ...
DA S
... desde incapazes e analfabetos até o Presidente Temer. Por
isso, viajemos pela literatura bíblica (cristã) pra tentar compreender um pouco o egocentrismo que toma conta de cada um de
nós e cria doenças nos níveis psicológicos e espirituais. Um bom
exemplo é a parábola do filho ...
PO L Í T I C AS
... pródigo, na qual Jesus (o Cristo) afirma que a principal causa
do pecado é o egoísmo; mas que há solução ainda neste mundo.
Ele estabeleceu que o pecado é fruto de relacionamentos rompidos e as salvações começam quando eles são renovados. O filho
pródigo partiu, deixando ...
M U N D IA I S
... seu pai. Acabou sozinho e totalmente perdido. Quando o
pai o acolhe de volta não menciona a vida desgraçada que o filho
levou, acabando com a parte da herança que levou. O pai também
não considera que o comportamento desonroso do filho seja causa
pra que mereça punição ...
DESDE
... O pai apenas se alegra porque o relacionamento, de amor
que parecia não mais existir, foi restaurado. Portanto, tanto nas
corrupções do
‘mensalão’ e agora ‘petrolão’, ambos com mega roubos aos
cofres públicos do Estado brasileiro, pecados e psicopatologias
sempre migram da ...
PERÍODOS
... sociedade pra todos os níveis de poder, porque - no mundo
todo - pessoas vão pra política fazer ‘pós-graduação’ do que já
eram na sociedade. Buscam a autopreservação pessoal e grupal via partidos políticos e feudos nas estruturas de poder - a qualquer preço. Diferentemente ...
ANTIGOS
... da parábola de Jesus, na qual o pai ignora a ira do filho que
foi fiel e ao lado dele fez todo o trabalho que o irmão rejeitou pra
viver uma vida de devassidão, alegrou-se, celebrou e disse: “...
meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi encontrado”. Já no caso brasileiro, ...
AGORA
... os parentes que formaram bandos familiares pra cometerem toda ordem de crimes tentam se livrar das punições através
de causídicos deste mundo, em vez de verdadeiramente se arrependerem e buscarem imitar o único Advogado - segundo a literatura bíblica - Credenciado pra ...
BRASILEIRO
... pra Interceder junto ao Pai Celestial, peticionando por nossas Absolvições e Vidas Eternas, sem precisar provar nada pra
Polícias e Receita Federais, Ministérios Públicos e Tribunais
Superiores, passíveis de falhas por serem integrados por humanos que erram e pecam como todos nós.
EDITOR
O jornalista Cesar Neto vem publicando esta coluna diária de
política desde 1992. Ela foi se tornando referência e uma via das
liberdades possíveis entre comunicação, sociedade e instituições.
Ele está dirigente na Associação dos Cronistas de Política de
São Paulo (São Paulo - Brasil).

cesar.neto@mais.com
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governador, o setor que mais
contribuiu no Estado com a criação de vagas formais em maio
foi a agropecuária. O setor fomentou a criação de 20.347 postos, com destaque para os cultivos de laranja (11.590 postos) e
cana-de-açúcar (5.657 postos).
Na sequência, e pela ordem,
os outros setores da economia
paulista que mais abriram vagas
formais foram Serviços (+2.035
postos), Administração Pública

(+504 postos) e Indústria de
Transformação (+62 postos).
Desde janeiro, o Brasil registrou o crescimento de
48.543 postos de trabalho formal, o que representa expansão
de 0,13% em relação a dezembro de 2016. Em 2015 e 2016 o
saldo era negativo, se comparados os mesmos períodos: fechamento de 448.011 vagas há dois
anos e menos 243.948 postos
no ano passado.

Cadastro Geral de Empregados e Desempregados
O Caged é um cadastro que
reúne, mensalmente, a lista de
trabalhadores que foram demitidos ou admitidos pelas empresas do Brasil. Todo mês, pela
Internet, as empresas enviam
essas informações ao Ministério do Trabalho. Em maio, o Brasil registrou 1.242.433 admissões e 1.208.180 desligamentos
em vagas de carteira assinada.

Programa de Parcelamento
Incentivado será reaberto pela
Prefeitura de São Paulo

CESAR
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obras executadas, na manhã da
última quinta-feira (22).
“Construção civil, infraestrutura, geram muito emprego. Foram 1,4 mil empregos aqui na
Carvalho Pinto, 600 empregos
no hospital de São José dos
Campos e Caraguatatuba, mais
600 empregos no Vale Histórico, isso só em obras aqui na região”, comentou Alckmin.
Apesar do incremento na
construção civil destacado pelo

S. Paulo
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A Câmara de São Paulo aprovou na quinta-feira (22 de junho)
o projeto de lei que estabelece o
Programa de Parcelamento Incentivado, que dará uma nova oportunidade dos contribuintes regularizarem seus débitos com o município. Com o PPI-2017, será possível parcelar os débitos tributários e não tributários, ocorridos
até 31 de dezembro de 2016, que
sejam constituídos ou não, inclusive inscritos em Dívida Ativa,
ajuizados ou a ajuizar.
Por meio do Programa, também será possível incluir saldos de
débitos constantes em parcelamento em andamento (exceto os
saldos de débitos incluídos em parcelamento ainda em andamento de
PPI), bem como os débitos não tributários (exceto multas de trânsito e multas contratuais), inclusive
os inscritos em Dívida Ativa.
“É uma oportunidade para que

os contribuintes regularizem sua
situação com a prefeitura. O PPI
não é um instrumento para ser usado com freqüência. Mas em uma
conjuntura como a que estamos
vivendo, ou seja, com recessão,
desemprego em alta, atividade
econômica muito deprimida, isso
levou a uma situação em que muitas empresas e pessoas físicas não
conseguiram pagar seus impostos.
Nossa expectativa é de que as pessoas físicas e jurídicas ingressem
no programa, regularizem a sua situação e isso trará um recurso adicional para os cofres públicos”,
disse o secretário da Fazenda,
Caio Megale.
O início do parcelamento depende da sanção do Prefeito e da
regulamentação que deverá acontecer nos próximos dias. Depois
de aberto, basta o contribuinte selecionar, por meio do site
www.prefeitura.sp.gov.br/ppi, os

débitos a serem incluídos no programa. O pagamento poderá ser realizado em parcela única ou em até
120 (cento e vinte) parcelas mensais, iguais e sucessivas, sendo
que o valor de cada parcela, por
ocasião do pagamento, será acrescido de juros equivalentes à taxa
referencial do Sistema Especial
de Liquidação e de Custódia – SELIC, acumulada mensalmente, calculados a partir do mês subsequente ao da formalização até o
mês anterior ao do pagamento, e
de 1% (um por cento) relativamente ao mês em que o pagamento estiver sendo efetuado.
Os valores mínimos estabelecidos para a parcela são de R$
50,00 para pessoas físicas e R$
300,00 para pessoas jurídicas.
Benefícios
O novo programa define reduções nos encargos dos débitos tributários e não tributários nos se-

guintes percentuais:
Débitos Tributários
- Redução de 85% (oitenta e
cinco por cento) do valor dos juros de mora e de 75% (setenta e
cinco por cento) da multa, na hipótese de pagamento em parcela única;
- Redução de 60% (sessenta
por cento) do valor dos juros de
mora e de 50% (cinquenta por
cento) da multa, na hipótese de
pagamento parcelado.
Débitos Não Tributários:
- Redução de 85% (oitenta e
cinco por cento) do valor dos
encargos moratórios incidentes
sobre o débito principal, na hipótese de pagamento em parcela única;
- Redução de 60% (sessenta
por cento) do valor atualizado dos
encargos moratórios incidentes
sobre o débito principal, na hipótese de pagamento parcelado.

Polícia já prendeu 144 suspeitos
de tráfico na Cracolândia
Desde a operação policial do
dia 21 de maio na Cracolândia,
144 pessoas foram presas na região central da capital paulista,
suspeitas de tráfico de drogas.
Segundo o secretário de Segurança Pública de São Paulo, Mágino Barbosa, as detenções, que
incluem 13 adolescentes, são o
resultado do aumento do policiamento na área.
O próprio deslocamento da
aglomeração de usuários pode, de
acordo com o secretário, ser um
indicativo dos resultados da polícia. “Se qualquer organização
criminosa está vendo a necessidade de mudar de um lugar para o
outro, o que eu estou vendo é eficiência da polícia”, disse.
Os usuários de drogas que
estavam concentrados na Praça
Princesa Isabel foram, na noite
da última quarta-feira (21), para
a esquina da Rua Helvetia, próximo à Estação Julio Prestes. A
nova mudança da principal aglomeração da Cracolândia ocorre
exatamente um mês após a operação policial que destruiu as
barracas improvisadas do chamado fluxo e prendeu pessoas acusadas de tráfico. O local atual é
quase o mesmo do ponto à época da ação.
As pessoas ouvidas no local
pela reportagem da Agência
Brasil confirmaram que foram

orientadas pelo tráfico a mudarem de lugar. O processo foi
acompanhado à distância por
policiais militares. “Ficaram fazendo a nossa segurança”, ironizou Antonio, um dos consumidores de crack. O novo ponto é
considerado melhor, por grande
parte dos usuários, que reclamavam da lama na Praça Princesa
Isabel e da distância dos serviços de atendimento que oferecem água e banheiros.
Para o secretário Mágino,
não havia necessidade de interferência da polícia na movimentação. “A migração de usuários
de um lugar para outro é uma
coisa que você não consegue
impedir. Você estaria cerceando
o direito de ir e vir. É uma situação delicada e cabe a nós, Poder
Público, monitorar essa situação”, disse.
Em maio, logo após a operação policial, houve uma dispersão da população da Cracolândia
pela cidade. A Guarda Civil Metropolitana (GCM) contabilizou,
uma semana depois, 22 pontos
de concentração dessa população na região central. Porém, ao
longo dos dias, a Praça Princesa
Isabel se consolidou como maior aglomeração. Há menos de
duas semanas, no dia 11 de junho, foi feita outra operação,
dessa vez na própria praça, que

Foto/Rovena Rosa/Agência Brasil

O Estado de São Paulo se
destaca na geração de emprego
em maio, segundo dados do Ministério do Trabalho, que indicaram o melhor resultado para o
mês desde 2014. No total, o período registrou no Brasil a criação 34 mil novas vagas de trabalho com carteira assinada, segundo levantamento feito pelo
Caged, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados.
“No mês de maio o CAGED

Usuários de drogas deixam Praça Princesa Isabel e voltam
para a Avenida Cleveland e Rua Helvétia
destruiu as barracas improvisa- acordo por questão de segurandas e prendeu dois homens acu- ça dos moradores”, lembrou o
sados de tráfico de drogas.
presidente da Associação dos
Na ocasião a prefeitura es- Moradores e Comerciantes dos
tava instalando um novo conjun- Campos Elíseos, Iézio Silva.
Um equipamento semelhanto de contêineres para atendimento dos usuários próximo à te foi colocado próximo à Estapraça. O equipamento que ofe- ção da Luz, na Rua dos Gusmões.
rece chuveiro e acomodações O plano da administração munipara pernoite enfrentava resis- cipal é oferecer um total de 280
tência dos moradores e comer- vagas emergenciais na região da
ciantes. Foi firmado com acor- Luz, além de disponibilizar 60
do para que os alojamentos vi- leitos de pré-internação em um
essem acompanhados de um au- ambulatório na Praça Princesa
mento do patrulhamento da Isabel. Em um mês, os serviços
GCM e fosse provisório, por municipais contabilizaram 427
apenas 120 dias. “Eles queriam internações voluntárias. (Agenimplantar na raça. Fizemos um cia Brasil)

Última rodada do Feirão da Casa
Própria tem 30 mil imóveis à venda
A última rodada do Feirão
Caixa da Casa Própria de 2017
começou na sexta-feira (23)
com mais de 30 mil unidades
novas e usadas à venda em Brasília, Curitiba e Fortaleza.
“Este ano queremos suplantar
o ano de 2016 com mais de
250 mil visitantes e mais de R$
1,3 bilhão de negócios realizados”, disse o vice-presidente
de Habitação da Caixa, Nelson
Antônio de Souza.
Segundo Souza, as várias
medidas que foram tomadas
para melhorar o crédito habitacional no país vem reforçar
a retomada da economia brasileira. “No primeiro trimestre
deste ano, já contratamos
22,5% a mais de crédito imobiliário, comparado ao primeiro trimestre de 2016. Isso

mostra de maneira contundente que a economia está reagindo e o setor da construção civil está mostrando a importância que tem no PIB brasileiro”,
disse ele.
Entre as medidas, estão o
aumento do valor do limite de
crédito, a cota de financiamento que chegou a 90% do valor
do imóvel, as taxas de juros foram melhoradas, além das medidas facilitadoras de crédito
para colocar mais famílias no
Minha Casa Minha Vida. Souza
disse que, em 2016, foram
aplicados mais de R$ 81 bilhões em crédito imobiliário.
A previsão para 2017 é de R$
84,2 bilhões.
Os interessados em comprar imóveis têm até domingo
para comparecer ao feirão.

Hoje e amanhã (24) ele ocorre das 10h às 20h e no domingo (25), das 10h às 18h. Em
Brasília, o leilão é realizado
no Pavilhão de Exposição do
Parque da Cidade; em Fortaleza, no Shopping RioMar; e em
Curitiba, na Expo Unimed.
A professora Sarah Liana,
de 36 anos, chegou cedo ao
feirão em Brasília, mas ainda
não vai fechar o negócio. “Estamos finalizando a quitação de
um apartamento, com previsão
de comprar uma casa a médio
prazo. Então, viemos especular,
ver como está o mercado, se
está valendo a pena agora ou se
vale esperar mais um pouco”,
disse.
O evento é realizado em
parceria com construtoras,
correspondentes imobiliários

e imobiliárias e reúne em um
só lugar ofertas de imóveis e
opções de financiamento, consórcio e seguros.
A primeira etapa do feirão
este ano ocorreu em 11 cidades, entre 26 e 28 de maio e,
segundo a Caixa, movimentou
R$ 10,2 bilhões em negócios.
Não há estimativa de valor para
a segunda rodada em 2017.
Para pleitear o crédito para
a casa própria no feirão é preciso levar documento de identidade, CPF, comprovante de
renda e de residência atualizados. Os visitantes que preencherem propostas de crédito podem
acompanhar o andamento do
processo pela internet, por
meio de uma ferramenta disponível no site da Caixa Econômica Federal. (Agencia Brasil)
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Trabalhadores já sacaram mais de
R$ 37 bi de contas inativas do FGTS
Os saques das contas inativas do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço (FGTS) já
somaram R$ 37 bilhões, divulgou na sexta-feira (23) a Caixa Econômica Federal. O montante corresponde a 84,8% dos
R$ 43,2 bilhões autorizados
para serem retirados por meio
da Medida Provisória 763.
Até a última quarta-feira
(21), 22,1 milhões de trabalhadores haviam retirado os recursos. O total equivale a 72%

dos 30,2 milhões de trabalhadores beneficiados pela medida provisória. Se for levado em
conta apenas os trabalhadores
nascidos de janeiro a novembro, para quem os recursos foram disponibilizados até agora, 79,7% efetuaram o saque.
O saque dos beneficiários
nascidos em dezembro começa em 14 de julho. Esse será o
quinto e último lote de retiradas. Independentemente das
próximas datas, quem fez ani-

versário nos meses anteriores
ainda podem sacar os valores
ou transferi-los para suas contas-correntes, mas a data limite para todos os trabalhadores
vai até 31 de julho.
Quem pode sacar
Pode fazer o saque quem
teve contratos de trabalho encerrados sem justa causa até 31
de dezembro de 2015. Valores
até R$ 1,5 mil podem ser sacados nos terminais de autoatendimento com a Senha do

Cidadão. Para valores de até R$
3 mil, o saque pode ser feito
com o Cartão do Cidadão e a
senha no autoatendimento, em
lotéricas e correspondentes
Caixa. Acima de R$ 3 mil, os
saques devem ser feitos nas
agências do banco. A transferência de recursos de contas
inativas do FGTS da Caixa para
outros bancos poderá ser feita
sem a cobrança de taxas, a pedido do trabalhador.(Agencia
Brasil)

Meirelles confirma que governo estuda
usar FGTS no lugar do seguro-desemprego
O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, confirmou na
sexta-feira (23) que o governo
estuda utilizar o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS)
para substituir o pagamento do
seguro-desemprego. A medida
foi divulgada pelo jornal O Globo e, segundo Meirelles, está em
“fase embrionária”.
Segundo a reportagem, o
governo pretende usar o saldo
do FGTS e a multa de 40%,
paga nos casos de demissão
sem justa causa, para repassar
três parcelas ao trabalhador,
substituindo o seguro-desemprego. O valor mensal seria
equivalente ao último salário

recebido pelo empregado. Após
esse período, se permanecer
sem colocação, o trabalhador
poderia dar entrada no segurodesemprego e receber o restante do saldo do FGTS.
“Existem discussões na área
econômica do governo, seja no
Ministério da Fazenda, seja no
Ministério do Planejamento,
seja em outras áreas em diversos níveis, sobre diversas coisas que possam induzir o país a
voltar a crescer” disse Meirelles ao ser perguntado sobre o
assunto após participar de um
evento promovido pela Câmara
Americana de Comércio
(Amcham) em São Paulo.

O ministro também comentou a suspensão das importações
de carne bovina fresca brasileira
pelos Estados Unidos, anunciada
na quinta-feira (22), e disse que
o Brasil prestará os esclarecimentos necessários para reverter
a decisão norte-americana.
“Compete à Agência Brasileira de Promoção de Exportações
e Investimentos [Apex] fazer o
trabalho no sentido de assegurar
que as dúvidas e preocupações
dos outros países sejam resolvidas, e o país volte a exportar
normalmente”, declarou.
Reforma Trabalhista
Durante o evento, o ministro
recebeu um manifesto da

Amcham em apoio às reformas
trabalhista, previdenciária e tributária. Apesar da rejeição da
proposta de reforma trabalhista
do governo na Comissão de Assuntos Sociais (CAS) do Senado, Meirelles mostrou otimismo
com a votação do texto no plenário.
“Um senador que perdeu o
voo, outro que teve uma questão
de partido, outro com uma questão familiar. Então, tiveram diversas questões que fizeram
com que isso, ocasionalmente,
ocorresse. Agora, nós acreditamos que a reforma deve ser
aprovada e deve ser implantada.”
(Agencia Brasil)

Exportadores de carne querem reiniciar
a curto prazo vendas para os EUA
Com a suspensão pelos Estados Unidos da importação de
carne bovina fresca do Brasil,
anunciada na quinta-feira (22), a
Associação Brasileira da Indústria Exportadora de Carne (Abiec) informou na sexta-feira (23)
que as medidas necessárias para
adequar os processos produtivos
estão sendo tomadas.
Em nota, a associação lamentou a suspensão e disse esperar
que as exportações da carne sejam retomadas a curto prazo, tão
logo as providências adotadas
pelo Brasil sejam apresentadas
ao governo norte-americano.
“As ações corretivas para
adequação dos processos produtivos já estão sendo tomadas.
Elas serão apresentadas em missão coordenada pelo Ministério
da Agricultura, prevista para as

próximas semanas. Baseado no
próprio comunicado norte-americano, a entidade acredita que,
confirmados o encontro e a
apresentação das medidas para
correção das irregularidades encontradas, as exportações podem ser retomadas a curto prazo”, informa a nota.
O ministro da Agricultura,
Blairo Maggi, disse que deve ir
aos Estados Unidos com uma
equipe para prestar esclarecimentos e tentar reverter a suspensão à importação de carne
bovina fresca do Brasil.
Preocupações recorrentes
No comunicado que informa
a suspensão, o secretário de
Agricultura dos Estados Unidos,
Sonny Perdue, disse que a medida foi tomada devido a preocupações recorrentes sobre a

segurança dos produtos destinados ao mercado americano.
A Abiec, que representa as
empresas exportadoras de carne
bovina, registrou na nota que
tem entre suas principais preocupações a segurança alimentar
dos consumidores e que a indústria de carne bovina brasileira
segue altos padrões de vigilância sanitária em toda a sua cadeia
produtiva.
Na última quarta-feira (21),
o governo brasileiro já havia suspendido preventivamente as exportações da carne de cinco
plantas frigoríficas brasileiras
aos Estados Unidos depois de
autoridades sanitárias americanas identificarem irregularidades provocadas pela reação a
componentes da vacina contra a
febre aftosa.

Blairo Maggi explicou que a
reação provoca um caroço na
carne no local onde o animal é
vacinado que, no entanto, não
oferece risco à saúde pública. A
suspensão imposta pelo governo americano atinge as 13 plantas frigoríficas brasileiras que
estavam habilitadas a exportar
para os norte-americanos.
Em julho do ano passado,
após 17 anos de negociações, o
Ministério da Agricultura concluiu acordo com os Estados
Unidos para exportação de carne bovina fresca para o mercado
norte-americano. Até então, os
brasileiros vendiam apenas carne bovina industrializada para os
Estados Unidos em função das
rigorosas exigências sanitárias
impostas pelo país. (Agencia
Brasil)

Presidente do Conselho de Ética arquiva
pedido de cassação do mandato de Aécio
O presidente do Conselho
de Ética e Decoro Parlamentar
do Senado, senador João Alberto Souza (PMDB-MA), informou na sexta-feira (23) que indeferiu, por falta de provas, o
pedido de abertura de processo
para cassação do mandato do
senador afastado Aécio Neves
(PSDB-MG). De acordo com
João Alberto, os membros do
Conselho de Ética têm dois dias
uteis para recorrer da decisão,
desde que tenham apoio de,

pelo menos, cinco integrantes
do colegiado.
O pedido de abertura de processo de cassação foi apresentado pela Rede e pelo PSOL depois que Aécio foi citado na delação premiada do empresário
Joesley Batista, um dos donos
do grupo JBS. Os partidos oposicionistas argumentam que
houve quebra de decoro parlamentar pelo senador.
Caso o Conselho de Ética
derrube a decisão de indeferi-

PF diz ao Supremo que não
tem condições de manter
Loures em carceragem
A Polícia Federal (PF) informou ao Supremo Tribunal Federal (STF) que não tem condições
de manter o ex-deputado Rodrigo Rocha Loures (PMDB-PR)
preso na carceragem da Superintendência em Brasília. Em ofício enviado à Corte por um dos
delegados responsáveis pela
custódia de Loures, a corporação afirma que as celas não comportam presos provisórios.
“Considerando as condições
acima explanadas e levando-se
em conta a segurança das instalações, os horários de visita de
advogados e familiares aos presos da Superintendência da Policia Federal no Distrito Federal são limitados conforme orientações normativas internas”,
diz a PF.
A manifestação da PF foi
motivada por um pedido feito
pela defesa de Rocha Loures. No

início do mês, ao ser preso por
determinação do ministro Edson
Fachin, Loures tinha sido transferido para o presídio da Papuda,
mas pediu para deixar o local após
alegar supostas ameaças.
Os advogados pretendem
que o ex-deputado seja transferido para um batalhão da Polícia
Militar localizado dentro da Papuda ou que passe e cumprir prisão domiciliar.
O ex-deputado foi flagrado
pela PF recebendo uma mala
com R$ 500 mil na Operação
Patmos, investigação baseada
nas informações da delação premiada da JBS. O ministro atendeu a um pedido feito pelo procurador-geral da República, Rodrigo Janot. Segundo o procurador, a prisão de Loures é “imprescindível para a garantia da
ordem pública e da instrução criminal”. (Agencia Brasil)

mento e abra o processo, o senador afastado Aécio Neves
será notificado e terá até 10
dias para apresentar a defesa
prévia. A partir daí, o relator tem
mais cinco dias úteis para apresentar seu relatório preliminar.
O responsável por relatar o
caso é escolhido por meio de
sorteio entre os membros do
conselho.
Segundo o depoimento do
empresário Joesley Batista, Aécio teria pedido R$ 2 milhões

em propina para pagar despesas
com sua defesa no âmbito das
investigações da Operação Lava
Jato. A denúncia motivou o
afastamento do senador pelo
Supremo Tribunal Federal
(STF). Esta semana, a Corte
Suprema adiou o julgamento do
pedido de prisão preventiva do
senador, apresentado pela Procuradoria-Geral da República.
Ainda não há data para a retomada do julgamento. (Agencia
Brasil)

Ministro Fachin diz
que não se pode
“demonizar a política”
O ministro Edson Fachin, relator da Operação Lava Jato no
Supremo Tribunal Federal (STF),
disse na sexta-feira (23), em Brasília, que não se pode “demonizar a política”, afirmando, em
seguida, que não está na justiça
criminal “a resposta de todos os
males” do Brasil.
O ministro discursou na abertura de uma palestra, organizada
por ele, em um dos plenários do
STF, sobre Fraternidade e Humanidade no Direito. Ele disse que
“não há crise institucional no Brasil”, podendo o país “orgulhar-se
da democracia que tem”, mas
acrescentou ser necessário avançar no que chamou de “redenção
constitucional”.
“Nela não está em primeiro
plano a atuação hipertrofiada do
magistrado constitucional, em-

bora deva, quando chamado, responder com firmeza e serenidade. Em primeiro plano está a espacialidade da política, dos representantes da sociedade e a própria sociedade”, disse. Antes, Fachin afirmou que “nenhum juiz
com verdadeira vocação condena por ódio”. O ministro destacou que, ao completar neste mês
dois anos de STF, seu gabinete
acumula 142 inquéritos penais,
117 dos quais vinculados à Lava
Jato, todos envolvendo políticos
com prerrogativa de foro no STF
como parlamentares e ministros.
Apesar disso, Fachin ressaltou a importância “da democracia representativa, da sociedade,
do Parlamento e dos parlamentares, dos agentes públicos que,
mesmo nos dissensos, constroem consensos”. (Agencia Brasil)

Pobreza pode cair pela
metade se adultos
completarem ensino
secundário, diz ONU
A pobreza mundial pode cair pela metade se todos os adultos
terminarem o ensino secundário, afirma a Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura (Unesco), com
base no recém-lançado estudo Reduzindo a pobreza global através das educações primária e secundária.
Apesar dessa constatação, novos dados do Instituto de Estatística da agência da ONU mostram altas taxas de jovens fora da
escola em muitos países. Isso significa que os níveis de graduação secundária continuarão abaixo das metas para as próximas
gerações. A informação é da ONU News.
No próximo mês o Conselho Econômico e Social da ONU
realiza na sede das Nações Unidas, em Nova York. um Fórum
Político de Alto Nível que terá como foco a erradicação da pobreza. Nesse sentido, o documento da Unesco demonstra a importância de se reconhecer a educação como “a alavanca central”
para acabar com a pobreza em todas as suas formas e em todos
os lugares.
Boa notícia
A chefe da Unesco, Irina Bokova, disse que a nova análise
divulgada pela agência deve ser vista como uma boa notícia para
os que trabalham para erradicar a pobreza até 2030, seguindo os
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODSs) das Nações
Unidas.
Ela afirmou que a comunidade internacional tem agora um
plano concreto para garantir que as pessoas não tenham que viver
com apenas alguns dólares por dia. Segundo ela, esse plano privilegia a educação em primeiro lugar.
A Unesco afirma que 60 milhões de pessoas podem escapar
da pobreza se todos os adultos tiverem dois anos de ensino secundário e, no caso de uma graduação, esse número sobre para
420 milhões fora da pobreza.
O documento revela ainda que 9% das crianças no mundo não
têm acesso ao ensino primário e esse índice aumenta nos níveis
educacionais mais altos. No total, 267 milhões de crianças, adolescentes e jovens estavam fora das escolas em 2015.
Dos 61 milhões de crianças que não frequentam uma sala de
aula no ensino primário, a agência da ONU alerta que quase 30%
nunca pisarão numa escola. As meninas são as que mais sofrem
com essa situação nos países pobres. Nas nações de baixa renda,
mais de 11 milhões de meninas em idade escolar primária estão
fora dos colégios em comparação a 9 milhões de meninos.
A boa notícia é que as meninas que conseguem começar a
estudar tendem a finalizar o ensino primário e a buscar o ensino
secundário. (Agencia Brasil)

Líderes da UE apoiam
avanços em
negociações
comerciais com
México e Mercosul
Os líderes da União Europeia (UE) apoiaram na sexta-feira
(23), durante a cúpula de dois dias que termina hoje em Bruxelas, os progressos registrados nas negociações comerciais do
bloco com o México e com o Mercosul (Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai), mas também com a região da Ásia-Pacífico. A
informação é da agência EFE.
Na reunião, o Conselho Europeu (CE) apoiou os avanços nas
tratativas comerciais da UE e destacou que o objetivo dessas conversações é alcançar “ambiciosos e equilibrados acordos de livre comércio, com reciprocidade e benefícios mútuos”.
A UE e o México iniciaram em maio de 2016 as negociações
para atualizar o seu Acordo Global, um amplo projeto de associação que inclui um tratado de livre comércio em vigor desde o
ano 2000. A ideia é modernizá-lo para adaptá-lo aos desafios comerciais do século 21. E em fevereiro último, após o protecionismo adotado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump,
UE e México concordaram em acelerar suas negociações para
fechar um novo acordo o mais rápido possível.
Mercosul
Por outro lado, as negociações para um acordo de associação
com o Mercosul seguem enfrentando impedimentos em questões agrícolas e de acesso aos mercados, ainda que estejam avançando. Na última rodada de negociações em Buenos Aires, em
março, as duas partes fundiram suas respectivas propostas em
diversos textos, e o trecho dedicado à concorrência conseguiu a
autorização dos negociadores.
Segundo a UE, para o Mercosul era “difícil aceitar um texto
separado sobre agricultura”, como propõe o bloco europeu. As
partes tampouco chegaram a abordar ofertas de acesso a mercados, uma das áreas mais complicadas de serem resolvidas para
fechar o acordo.
Os agricultores europeus seguem preocupados com as importações dos produtos que chegam do Mercosul, especialmente de países como o Brasil, maior exportador mundial de carne
bovina e de frango. Por outro lado, as partes chegaram a acordos
sobre procedimentos de licença para a importação e exportação,
eliminaram ressalvas em áreas como a definição de direitos alfandegários e fizeram progressos em bens remanufaturados.
(Agencia Brasil)
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MotoGP: Circuito de Assen pode
favorecer as Yamahas

Dovisioso tentará sua terceira vitória na temporada
quem havia cruzado a linha de preocupações dos pilotos na
chegada à frente.
Holanda, se refere à instabilidaA Yamaha é a marca com mai- de do clima que pode mudar a
or número de triunfos, com oito qualquer momento. Pedrosa disvitórias contra seis da Honda. A se que, cada minuto em pista
Ducati aparece com apenas uma, deve ser aproveitado ao máximo,
no ano de 2008 com Casey Sto- pois muitas vezes a chuva pode
ner. Neste final de semana, ao cair a qualquer momento impecontrário que acontece nas de- dindo uma volta rápida durante o
mais etapas do calendário, a pro- treino classificatório. Após o fiva da categoria Motogp será rea- asco no último grande premio,
lizada antes da Moto2. Uma das os pilotos da equipe Yamaha ofi-

cial, esperam obter uma melhor
performance para o final de semana. Após os testes com um
novo chassi no circuito de Motmeló, Valentino Rossi declarou
que a moto parece estar melhor
para pilotar, estando confiante
por um bom final de semana.
“A pista de Assen é historicamente favorável às Yamahas,
mas não podemos esquecer que
este ano, em outros circuitos
também favoráveis à nossa equipe, fomos muito mal” declarou
o piloto. O atual campeão Marc
Marquez, disse que, o traçado não
é favorável à Honda, mas as coisas estão começando a mudar.
“Aqui a velocidade em curva é
muito importante, passamos a
maior parte do tempo com a aceleração no máximo, precisando
ser agressivo. Estou confiante
num bom resultado.”
A prova marca também o retorno do piloto Alex Rins, da
Suzuki, que esteve fora por duas
etapas devido a uma cirurgia no
pulso esquerdo. O britânico Carl
Crutchlow anunciou sua renovação de contrato, por mais dois

Copa SP de Kart terá final do Torneio
de Inverno neste final de semana no
Kartódromo Granja Viana
Foto/ Jackson de Souza

Sexta etapa da temporada define os campeões do Torneio de Inverno, que soma os pontos dos competidores nas etapas 4, 5 e
6; serão 18 corridas neste sábado no traçado veloz de 1010 metros

Fórmula 4
A sexta rodada da Copa São
Paulo KGV acontece neste sábado
(24) no Kartódromo Granja Viana,
em Cotia, na Grande São Paulo. A
etapa ainda marca o encerramento
do Torneio de Inverno.

A etapa deste final de semana terá todas as tomadas e corridas sendo realizadas no mesmo
dia. As atividades de pista começam às 8h da manhã com a definição do grid da Rok Cup Exe-

cutive. Na sequência, várias categorias também realizarão suas
tomadas: Mirim e Cadete (8h10),
Shifter (8h20), Rotax Max/ Masters (8h40) e Rotax Jr. Max
(8h50).
A primeira bateria do sábado
será da Rok Cup Executive às 9h
e terá duração de 20 voltas. A
segunda corrida envolverá os pilotos da Cadete e Mirim, que vão
correr no mesmo grid, a partir
das 9h25. A Shifter entra na pista
na sequência (9h45) e logo depois iniciam as provas das categorias Rotax: Max/ Masters às
10h05 e Jr. Max às 10h30.
A segunda bateria da Rok Cup
Challenge terá início às 10h55,
seguida da Mirim/ Cadete às
11h20, Shifter às 11h40, Rotax
Max/ Masters às 12h05 e Jr. Max
às 12h30.
No início da tarde, várias ca-

tegorias fazem suas tomadas de
tempo. A Micro Max classifica
às 12h55, seguida da DD2/ Masters às 13h05, Fórmula 4 às
13h15 e Mini Max às 13h25.
As primeiras baterias dessas
categorias iniciam às 13h35 com
a largada da Micro Max. A bateria 1 da DD2/ Masters ocorre às
13h55, seguida da prova única da
F4, que terá largada às 14h20 e
duração de 23 voltas. A primeira
prova da Mini Max será às
14h50.
Na parte final do dia, a Pro500 inicia sua tomada às 15h10.
A Micro Max realiza sua segunda bateria às 15h30, seguida da
DD2/ Masters às 15h50 e da
Mini Max às 16h15. A corrida de
80 minutos de duração da Pro500 irá encerrar o dia de atividades da Copa SP com a largada
prevista para as 16h35.

Brasil conquista duas medalhas
no salto em altura em Assunção
Talles Frederico Silva e Fernando Ferreira conquistaram na
sexta-feira (23) as medalhas de
prata e de bronze na prova do salto em altura do Campeonato SulAmericano de Atletismo, que
está sendo disputado em Assunção, no Paraguai. A competição
prossegue até domingo (25) e é
seletiva para o Mundial de Londres, em agosto.
Qualificado para o Mundial,
Talles saltou 2,28 m, enquanto
Fernando obteve a marca de 2,19
m. O venezuelano Yanez Eure Javier ficou com o ouro, com 2,31
m, melhor marca da América do
Sul este ano.
No lançamento do disco,
Douglas Junior dos Reis ficou
com a medalha de bronze, com
58,83 m. Já Ronald Julião terminou em quarto lugar, com 55,89
m. Os dois primeiros lugares fi-

caram com o colombiano Maurício Ortega, com 63,82 m, seguido do argentino Germán Lauro, com 61,70 m.
Nas semifinais, com vento
forte, Rosangela Santos e Ana
Claudia Lemos se classificaram
para a final da tarde dos 100 m,
com 11.08 e 11.17 na série 1
(2.8). Na masculino, Bruno Lins
passou na série 3, com 10.22
(2.3) e Felipe Bardi na 2, com
10.34 (2.4).
Nos 400 m, Lucas da Silva
Carvalho avançou para a final,
com 47.81 na série 1. No feminino, Letícia Cherpe de Souza
venceu a primeira série, com
53.74, enquanto Geisa Coutinho
ganhou a série 2, com 54.62.
O Sul-Americano de Atletismo está sendo disputado no Estádio Comitê Olímpico Paraguaio. O Brasil participa com

Foto/ Washington Alves

Sul-Americano será disputado até domingo no Paraguai

Talles Frederico Silva
uma equipe de 52 atletas (26 homens e 26 mulheres) e é considerado favorito à conquista do
título.
O Brasil participa do Campe-

onato Sul-Americano Adulto
com recursos do Programa Caixa de Seleções Nacionais da
CBAt, patrocinada pela Caixa
Econômica Federal.

anos com a Honda, permanecendo na equipe LCR. Pilotando
uma moto RCV213 na equipe
satélite, desde 2015, o piloto
obteve duas vitorias, dois segundos lugares e um terceiro.
Na categoria Moto2 a equipe
Marc VDS, está com um domínio absoluto. Das sete provas disputadas ganhou seis. Seu piloto
Franco Morbidelli lidera o campeonato com sete pontos de van-

tagem, apesar dos maus resultados das ultimas duas etapas. Na
categoria, a novidade foi a renovação de Francesco Bagnaia com
a equipe de Valentino Rossi, a
SKY VR46.
Na categoria Moto3, nenhum dos pilotos da atual temporada venceu nesse circuito.
Fique ligado, a corrida da categoria principal acontece às 8 da
manhã de domingo.

Tênis

De virada, Melo e
Kubot garantem
vaga na final na
Alemanha
Após uma partida com dois tie breaks e muita disputa,
eles estão em sua segunda decisão seguida em quadra de
grama. Na semana anterior, foram campeões na Holanda.
Agora, buscam o título em Halle

Foto/ Gerry Weber Open

O circuito de Assen é intitulado a catedral do motociclismo
porque, desde 1949, é o único
que hospedou todos os grandes
prêmios do mundial. Mas foi
apenas em 2016 que as corridas
passaram a acontecer aos domingos; até então as provas eram realizadas aos sábados. O motivo
para a realização aos sábados era
de que os espectadores que chegavam à cidade para as corridas
dificultavam a ida dos moradores às missas aos domingos. A
comunidade então decidiu mudar
o evento para os sábados.
O circuito original possuía
mais de 16 km de extensão, mas
numa reforma realizada no ano
de 1984 fez com passasse aos
6,1 km. Foi a única prova no mundial de motovelocidade a ter dois
vencedores. O fato aconteceu no
ano de 1975 onde com cronometragem ainda manual e aparelhos
com precisão de apenas 0,1segundo, Barry Sheene e Giacomo
Agostini chegaram tão próximos
que não foi possível determinar

Foto/ motoGP

Jarcio Baldi

Dupla teve de superar uma difícil semifinal
A dupla Marcelo Melo e motivados pela vitória no seLukasz Kubot está na final do gundo set e mostrando mais
Gerry Weber Open, em Halle, uma vez a confiança que vem
na Alemanha. Na sexta-feira acompanhando a dupla nessa
(23), em uma difícil partida série de torneios na grama,
pela semifinal, Melo e Kubot Melo e Kubot conseguiram
– cabeças de chave número 1 - impor seu ritmo, não dando
venceram o francês Fabrice chances aos adversários. FeMartin e o espanhol Albert Ra- charam o jogo por 10/3 para
mos-Vinolas de virada, no ma- comemorar um lugar na decitch tie break, por 2 sets a 1, são em Halle.
parciais de 6/7 (2-7), 7/6 (8“Tivemos uma partida mui6) e 10/3, em 1h45. Agora to dura. Nossa vantagem foi
aguardam os vencedores da par- que utilizamos a confiança dos
tida programada para este sába- últimos jogos, de todas as vido (24) entre os alemães Ale- tórias até aqui. Não conseguixander Zverev/Mischa Zverev e mos aproveitar dois sets points
os atuais campeões Raven Kla- na primeira série. Mas, o imasen (África do Sul)/Rajeev portante foi seguir até o últiRam (EUA), para conhecer os mo momento, em especial no
adversários na definição do tí- final do tie break do segundo
tulo do ATP 500 neste domin- set, quando aproveitamos uma
go (25).
única chance para ganhar e coSerá a segunda decisão na meçar com tudo no match tie
série de torneios que disputam break, onde o início foi realem quadra de grama, como pre- mente decisivo, abrindo vantaparação para Wimbledon. Mas gem. Ficamos felizes por viconseguir este feito não foi rar a partida, não jogando tão
nada fácil. Os dois primeiros bem quanto as outras rodadas,
sets foram muito disputados, mas usando essa confiança.
decididos apenas no tie break, Isso foi realmente muito bom
com uma vitória para cada du- para passar para a final. Agora
pla. O set inicial não teve ne- vamos ter um dia de descanso,
nhuma quebra de saque e Mar- até a decisão no domingo”, anatin e Ramos-Vinolas levaram a lisou Marcelo, que tem o pamelhor na definição da série, trocínio de Centauro, BMG e
fechando em 7/6 (7-2).
Itambé, com apoio da ConfeJá no segundo set, as duas deração Brasileira de Tênis
duplas tiveram quebras, mas a (CBT).
série também foi para o tie breCampeões na Holanda, no
ak, desta vez com vitória do Ricoh Open, na semana antemineiro Melo e do polonês rior, Melo e Kubot disputam o
Kubot. Eles conseguiram um segundo torneio na grama nesbreak logo no primeiro game, sa fase de preparação para
permitiram a quebra no quarto, Wimbledon, terceiro Grand
devolveram no quinto game, Slam do ano, que será realizamarcando 3/2, mas cederam do em Londres, na Inglaterra,
novo empate aos adversários no início de julho. Com a seno 4/4. O equilíbrio continuou gunda final seguida, a dupla
no tie break, com a dupla Melo/ mostra que está no caminho
Kubot marcando difíceis 8/6 certo na adaptação ao piso,
para manter as chances de bus- com um jogo consistente, concar a vaga na final.
centração e confiança, que têm
Veio o match tie break e, aí, garantindo as vitórias.
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Motos

Triumph lança novas Bobber e
Street Scrambler
A Triumph lançou nas suas 15 concessionárias, as novas motocicletas clássicas da
família Bonneville: Bobber e Street Scrambler. Os novos modelos chegam com preços
de R$ 41.990 (Street Scrambler) e R$ 49.990
(Bobber) e ampliam ainda mais o leque de
motocicletas clássicas da marca – que já contava com outros cinco modelos no País: Street Twin, Street Cup, Bonneville T120, Bonneville T120 Black e Thruxton R.
Atualmente, as motocicletas clássicas
representam para a Triumph, no mercado
nacional, cerca de 25% das vendas totais da
marca. A intenção é ampliar esta participação nos próximos anos, chegando a 30% no
final do próximo ano e atingindo pelo menos
uma fatia de 35% das vendas até 2020. No
mercado internacional, as clássicas já alcançaram uma participação de 50% das vendas
da marca e a expectativa é ampliar ainda mais
este percentual até 2020.
Os novos modelos Bobber e Street
Scrambler deverão atingir, no total, um volume de vendas em torno de 380 unidades no
próximo ano. A Street Scrambler tem como
público-alvo, na avaliação da fabricante inglesa, um consumidor clássico e moderno ao
mesmo tempo, que prefere atitude, elegância
e estilo mais rústico e focado no off-road,
mas que também busca uma moto bonita,
divertida e que ofereça conforto em todos os
tipos de estrada. Já o comprador de uma
Bobber deseja uma motocicleta clássica moderna, mas busca uma experiência de pilotagem mais emocionante. Ele é atraído pelo belo
design e estilo da moto, e procura por um
modelo icônico, realmente especial.
Bonneville Bobber

das com raios cromados, roda traseira mais
larga e a essencial traseira com a aparência
mais robusta. Com seu motor de 1.200 cc, é
uma motocicleta hotrod imponente, musculosa e tão empolgante para observar como
também para pilotar.
Bonneville Street Scrambler
O conceito de moto Scrambler nasceu na
década de 50, para batizar modelos que eram
adaptados para disputar corridas de enduro
– ganhando itens como pneus para o uso offroad, escapamento alto e guidão largo. O nome
veio da expressão em inglês “to scramble”,
que significa subir rapidamente uma colina
usando os pés e as mãos. Este tipo de moto
fez sucesso e logo os fabricantes começaram
a lançar modelos com este visual off-road. A
Triumph entrou no segmento em 1963, com

Bobber
As motocicletas de estilo bobber nasceram logo após a Segunda Guerra Mundial, na
década de 40, por meio dos soldados que
voltavam para casa e buscavam emoção em
duas rodas. Utilizando como base, muitas
vezes, motocicletas que haviam sobrevivido
à guerra, eles customizavam as motos em
garagens caseiras, utilizando ferramentas simples. O objetivo era tornar a motocicleta a
mais despojada possível, retirando tudo que
fosse considerado “supérfluo”, como paralamas pesados, proteções e luzes indicadoras. Depois de prontas, elas disputavam rachas e corridas de rua que ajudaram a tornar o
seu estilo uma verdadeira febre entre os mo-

tociclistas da época.
Apesar de trazer o DNA incomparável
de engenharia e estilo da Bonneville T120, a
nova Bobber nasceu de uma linhagem inigualável de bobbers personalizadas da Triumph. E oferece personalidade e atitude inconfundíveis. O novo modelo reúne, com perfeição, os princípios de estilo minimalista, sua
proposta “muscular” e a atitude que se espera de uma autêntica bobber. Na verdade, as
principais características de uma bobber real
estão presentes na nova clássica da Triumph: linhas limpas, motor exposto, postura
baixa, assento individual, guidão largo, carroceria e farol mínimos, tanque esculpido, ro-

Nacionais

SUV Equinox faz primeira
aparição na América do Sul

Nenhum outro segmento na indústria
automobilística cresce tanto como o dos utilitários esportivos e dos crossovers. Atenta
aos novos anseios dos consumidores, a Chevrolet está renovando toda sua gama de produtos nesta categoria implementando tecnologias e conceitos realmente inovadores.
É assim também com o Chevrolet Equinox, principal lançamento da marca no ano.
O modelo, previsto para chegar a partir do
último trimestre do ano no Brasil, faz sua
primeira aparição no Salão de Buenos Aires,
na Argentina.
O Chevrolet Equinox se destaca inicialmente pelo balanço entre design e tecnologia.
A começar pela carroceria de linhas dinâmicas e refinadas, esculpida em túnel de vento e

com foco na aerodinâmica. O interior surpreende pelo amplo espaço para os cinco ocupantes e pelo acabamento premium.
O modelo será equipado com motor 2.0
turbo a gasolina de mais de 260 cavalos e
cerca de 37 kgfm de torque, que o posicionaria hoje como o mais forte e potente em relação aos principais concorrentes. Cerca de
90% do pico de torque está disponível de
2.000 rpm a 5.600 rpm, mostrando elasticidade e disposição abundantes nas principais
faixas de rotação.
O propulsor 2.0 Turbo trabalha em conjunto com a nova transmissão automática de
nove marchas da GM. Além de refinar a performance e melhorar o consumo com um
maior número de marchas de menores inter-

valos, ela é a primeira da marca com o “selectable one-way clutch”.
Este sistema compacta em um único componente as embreagens de travamento de direção e de ré, a ponto de a transmissão ter
dimensões comparáveis à de 6 marchas, ainda com maior eficiência. Este conjunto motriz é basicamente o mesmo que equipa o
Camaro Turbo nos Estados Unidos.
A Equinox 2.0 Turbo será oferecida com
tração integral permanente tipo AWD (All
Wheel Drive), capaz de variar o envio de
torque de uma roda para a outra ou até de
um eixo para o outro automaticamente, aumentando a estabilidade e a aderência do
veículo principalmente em pisos de menor
aderência.
A modernidade do projeto também se
reflete em prestígio, com uma lista de equipamentos inovadores de segurança, conforto, conveniência e conectividade total. Entre
os principais deles estão: Frenagem automática de emergência; Assistente de permanência na faixa; Banco do motorista com alerta
de segurança; Faróis de LED de alta intensidade e inteligentes; Tampa do porta-malas
acionada por sensor de movimento; Teto solar elétrico panorâmico; Sistema de som premium com alto-falantes da marca Bose. Assistente de estacionamento semiautônomo,
alerta de ponto cego nos retrovisores externos, acionamento remoto do motor, sistema
Onstar e banco do motorista com regulagem
elétrica e memória são alguns dos outros destaques do modelo.
O Equinox chega para agregar prestígio à
linha de SUV da Chevrolet e ficará posicionado entre o Novo Tracker e o Novo Trailblazer.

Pré-venda do novo EcoSport
A Ford revelou o cronograma de lançamento do Novo EcoSport, depois de
apresentar o veículo pela primeira vez
na América do Sul, no Salão de Buenos
Aires. O utilitário esportivo terá a prévenda iniciada no fim de julho, com entrega das primeiras unidades em meados
de agosto.
A nova linha terá duas opções de
motores flex: o 2.0 e o inédito 1.5 de três
cilindros, com 137 cv, que substituirá o
atual 1.6. As duas motorizações devem
chegar simultaneamente ao mercado, trazendo várias novidades no design, acabamento e equipamentos.
O EcoSport 2.0 tem novo visual, predominando a ampla grade frontal e faróis de xenônio. No interior, passou por
uma grandiosa transformação, garantindo conforto, elegância e muita tecnologia. Entre elas, o sistema SYNC 3, compatível com Android Auto e Apple Car
Play, conectado a uma tela flutuante de
8" no painel.
Carro que iniciou a tendência dos utilitários esportivos compactos, o EcoSport foi totalmente renovado para mudar
novamente o padrão do segmento. Além
de nova frente, capô, faróis e rodas de 17
polegadas, traz um nível superior de acabamento interno e tecnologia com foco
no desempenho e qualidade.

a Bonneville T-120 TT, de 650 cc, que ficou
em produção até 1967. Em 2006, a marca
apresentou a Triumph Scrambler, equipada
com motor de 865 cc.
A novíssima Triumph Street Scrambler,
desenvolvida a partir do bem-sucedido modelo Street Twin, chega ao mercado brasileiro
como uma nova opção de motocicleta clássica
dentro da família Bonneville. Com motor de
900 cc, a Street Scrambler é uma motocicleta
divertida, acessível, contemporânea e que incorpora uma significativa evolução em engenharia e estilo em relação à Triumph Scrambler anterior – que não chegou a ser lançada no
Brasil. O novo modelo foi desenvolvido para
apresentar o mais belo e objetivo estilo Scrambler, com recursos e detalhes exclusivos, estilo mais rústico e foco no off-road.
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Street Scrambler

Importados

Chegaram os novos
Citroën C4 Picasso e
Grand C4 Picasso

Chega às concessionárias o Novo Citroën
C4 Picasso. Entre as novidades traz evoluções em seu design, possibilidade de carroceria bi tom, maior conectividade (Apple Car
Play, Android Auto e sistema GPS 3D) e
novas tecnologias (comutação automática de
faróis alto/baixo, alerta e correção de desvio
involuntário de trajetória, reconhecimento de
placas de velocidade, etc.).
Tudo isso combinado a um conjunto
mecânico que permite um comportamento
de referência em seu segmento, equipado com
a motorização THP Turbo de 165 cv e caixa
de câmbio automática sequencial de 6 marchas equipada com Paddle Shifts, direção elé-

trica, faróis bi xenon auto-direcionais e um
ambicioso pacote de segurança veicular.
O Novo C4 Picasso também oferece uma
síntese global a serviço do bem-estar do corpo e da mente, à imagem do programa Citroën Advanced Comfort.
Fabricado na Espanha, o Novo Citroën
C4 Picasso é oferecido em duas silhuetas: C4
Picasso, com capacidade para cinco ocupantes, e o Grand C4 Picasso, para sete pessoas,
ambas disponíveis nas versões Seduction e
Intensive. O Novo Citroën C4 Picasso tem
preço sugerido a partir de R$ 121.400 e o
Novo Citroën Grand C4 Picasso a partir de
R$ 131.400.

Truck

Novo Michelin X Incity Z
Sabendo da missão dos transportadores,
a Michelin lança nova solução para os desafios no transporte urbano, de passageiros e
carga. O pneu Michelin X Incity Z chega ao
mercado para proporcionar benefícios a todos os envolvidos na cadeia do transporte
urbano: passageiros, motoristas, gerentes de
frota e empresários.
Desenvolvido para uso em todos os eixos
e otimizado para eixo direcional de ônibus urbano e caminhões, o lançamento reúne o mais
moderno conjunto de tecnologias em um único pneu. Entre os seus grandes diferenciais
está a escultura inovadora, que se transforma
durante o uso, o que faz com que o pneu ganhe uma ‘nova cara’ conforme sua utilização.
O resultado para o cliente é maior segurança
durante a rodagem, devido à manutenção do
mesmo nível de aderência durante toda a 1ª
vida do pneu, e a redução do custo operacional com a maior quilometragem.
O 275/80 R22.5 Michelin X Incity Z
confere até mais 10% em quilometragem na
1ª vida, mais pontualidade para os passageiros e cargas transportadas e mais segurança
aos passageiros e ao motorista, com menos
consumo de combustível, menos custo operacional para o frotista e menos paradas por
perfurações, danos e agressões no pneu.
Graças à tecnologia Regenion, o Michelin X Incity Z inicia sua vida com 3 sulcos
expostos e termina com 5. Devido ao novo

desenho da banda de rodagem, a escultura do
novo pneu evolui com o uso, se transformando e garantindo o mesmo nível de aderência em toda a 1ª vida, além de uma maior
quilometragem.
A tecnologia Regenion proporciona desgaste mais lento e uniforme da banda de rodagem, maior aderência em solo seco e molhado, até mais 10% de quilometragem da 1ª
vida.
A escultura blocante 3D foi desenvolvida para minimizar o processo de deformação
da banda de rodagem do pneu, em arrancadas
e freadas do veículo, a nova escultura oferece
mais aderência do pneu com o solo, maior
estabilidade do veículo e maior quilometragem em 1ª vida.
Essa inovadora mistura de borracha da
banda de rodagem da tecnologia Forcion proporciona maior resistência à abrasão com o
solo, menor velocidade de desgaste do pneu
e menor resistência ao rolamento do pneu.
A carcaça com tecnologia Michelin X
Core foi desenvolvida para suportar as fortes solicitações em freadas, arrancadas, manobras e curvas no uso urbano, graças ao novo
composto interno de borracha, que reduz a
infiltração, talão reforçado, que dá maior resistência à sobrecarga e aquecimento e redução da distância entre os cabos internos para
uma maior resistência às agressões e danos
na banda de rodagem.

