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Maia critica distritão e fundo para
financiar campanha eleitoral

Moraes quer mais discussão antes de
mudança em mandato de ministros do STF
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Indicadores confirmam estabilidade
e recuperação econômica

Temer diz que vai recuperar
grau de investimento

 no país em breve

Esporte

São Paulo, 12, 13 e 14 de agosto de 2017www.jor nalodiasp.com.br

DÓLAR

OURO

EURO

Comercial
Compra:   3,17
Venda:       3,17

Turismo
Compra:   3,05
Venda:       3,30

Compra:   3,75
Venda:       3,75

Compra: 118,75
Venda:     148,35
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O Brasil conquistou uma
importante vitória na sexta-
feira (11) no Mundial Juve-
nil Masculino de Handebol,
na Geórgia. Contra os ar-
gentinos, a equipe fez mais
um jogo equilibrado e con-
seguiu fechar o placar em 22

Brasil se mantém na
briga pela classificação
no Mundial Juvenil

a 17 (7 a 7 no primeiro
tempo). Os primeiros pon-
tos da Seleção no campe-
onato mantiveram vivas as
chances de classificação
para as oitavas de final,
primeiro objetivo no cam-
peonato.                Página 5

Italianos
dominam o

segundo dia do
Mundial de
Asa Delta

em Brasília
Os brasilienses tiveram nesta semana a

primeira de várias oportunidades de assistir
de perto os melhores pilotos de asa delta
do mundo voando no céu da cidade. E, as-
sim como na abertura da 21ª edição do
Mundial de Asa Delta, os italianos domina-
ram a classificação. Desta vez, três dos qua-
tro primeiros colocados eram da Seleção
da Itália. Enquanto o atual campeão
mundial, Christian Ciech, garantiu sua pri-
meira vitória, seu companheiro Alessandro
Ploner foi o segundo colocado.  Página 5 Brasília vista do céu
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Andressa de Morais está na
final do disco do Mundial

Campeonato Mundial. Vanessa
marcou 62,80 m na segunda série
de tentativas e superou a marca es-
tabelecida para vaga na final, que
era 62,50 m. Aliás, ela foi a pri-
meira das 29 participantes a garan-
tir vaga na final, marcada para do-
mingo (13), a partir das 15:10, hora
de Brasília (19:10, hora local).

“Estou feliz porque estou na
final e mais contente ainda por-
que sei que posso fazer mais”,
afirmou a atleta que defende o
EC Pinheiros e treina com o es-
pecialista cubano Julián Mejías
em Bragança Paulista, na pista do
Centro Nacional de Desenvolvi-
mento de Atletismo (CNDA), da
Confederação Brasileira de Atle-
tismo (CBAt).                Página 5
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Andressa Oliveira de Morais

Andressa Oliveira de Mo-
rais deixou feliz o Estádio
Olímpico de Londres, depois de

disputar o grupo A da fase de qua-
lificação do lançamento do disco,
na manhã de sexta-feira (11), pelo

Meia Maratona do
Rio 2017 terá presença

dos atuais campeões

Largada

A 21ª Meia Maratona Inter-
nacional do Rio de Janeiro já tem
seus dois primeiros destaques
confirmados. E são nada menos
que os atuais campeões da pro-
va, os brasileiros Giovani dos

Santos e Joziane Cardoso. Os
dois atletas da equipe Pé de
Vento estarão na corrida, uma
das melhores e mais belas do
calendário nacional, buscando
o bicampeonato.       Página 5
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Fonte: Climatempo

Manhã Tarde Noite

25º C

12º C

Sábado: Sol com
algumas nuvens.
Não chove.

Previsão do Tempo

Manhã Tarde Noite

29º C

14º C

Domingo: Sol
com algumas nu-
vens. Não chove.

Manhã Tarde Noite

27º C

17º C

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

UE convoca
embaixadores
para reunião

extraordinária
sobre Coreia

do Norte
A alta representante da

União Europeia (UE) para a
Política Externa, Federica Mo-
gherini, convocou  na sexta-fei-
ra (11) os embaixadores dos
países do bloco para uma reu-
nião extraordinária na próxima
segunda-feira, a fim de abordar
a situação na Coreia do Norte e
planejar os “próximos passos”.
A informação é da EFE.

Federica decidiu convocar
um encontro “extraordinário”
do Comitê Político e de Segu-
rança da UE, no qual estão re-
presentados os embaixadores
dos Estados Membros do blo-
co, por conta das reuniões que
ela teve em paralelo ao Fórum
Regional da Associação de
Nações do Sudeste Asiático
(Asean, na sigla em inglês), em
Manila, com o secretário de
Estado dos Estados Unidos e
os ministros das Relações Ex-
teriores da Coreia do Sul, Rús-
sia, China e Austrália, entre
outros.                        Página 3
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O presidente Michel Temer e o ministro da Agricultura, Blairo
Maggi, abrem oficialmente a colheita estadual de algodão em
Mato Grosso

rar o grau de investimento per-
dido no passado. O grau de in-
vestimento funciona como um
atestado de que os países não
correm risco de dar calote na
dívida pública.

“Quando vejo o Risco Bra-
sil, que estava em mais de 470
pontos negativos quando assumi
o governo, hoje está em 195
pontos. Portanto, caiu sensivel-
mente e logo, logo, vamos re-
assumir o grau de investimento
que perdemos no passado”, dis-
se na inauguração da primeira
usina de etanol feito exclusiva-
mente de milho do Brasil, em
Lucas do Rio Verde (MT). A usi-
na é da empresa privada FS Bio-
energia.

Em 2008, o Brasil tinha sido
elevado à categoria de grau de
investimento.                 Página 3

Ao participar  na sexta-feira
(11) de cerimônia do setor de
agronegócio, o presidente Mi-

chel Temer falou sobre a situa-
ção econômica do país e disse
que “logo” o Brasil vai recupe-

O presidente do Banco
Central, disse na sexta-fei-
ra(11) que os últimos indica-
dores confirmam estabilização
do cenário e abertura de um
caminho para a recuperação
econômica do país.

“Após dois anos de
recessão, os dados recentes
parecem confirmar o cenário
base que trabalhamos aqui no
Banco Central: estabilizou, a
recessão ficou para trás e há
perspectivas de uma recupera-
ção gradual ao longo dos pró-
ximos meses”, disse, ao discur-
sar em seminário sobre estabi-
lidade financeira, promovido

pela instituição.
Goldfajn destacou, entre os

bons resultados, o crescimen-
to da população ocupada por
quatro meses consecutivos. No
final de julho, a Pesquisa Na-
cional por Amostra de Domi-
cílios (Pnad) indicou a primei-
ra queda significativa do de-
semprego desde 2014, com
uma redução de 0,7% no
percentual da população eco-
nomicamente ativa sem traba-
lho. Segundo o levantamento
do Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística (IBGE), a
taxa de desemprego atualmen-
te está em 13%.       Página 3
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Novas funções do GeoSampa
permitem a medição de áreas e
ângulos diretamente do mapa

digital da cidade

Rodrigo Maia defende
reformulação do Estado

Detran.SP tem 96% de
aprovação do público no

primeiro semestre
Página 2

Eletrobras registra lucro
líquido de R$ 306 milhões

no segundo trimestre
Página 3



Poupatempo Luz: atendimentos
serão realizados na unidade Sé

Página 2 São Paulo
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C Â M A R A  

Candidato à Câmara Federal, o vereador Eliseu

Gabriel [prefeito Doria - PSDB - lamenta ter deixado a Secreta-

ria do Trabalho] foi reeleito pela 3ª vez presidente do diretório

paulistano do PSB. O congresso rolou no Palácio ...   

           

P A U L I S T A N A  

...  Anchieta. O partido terá - como dirigentes regionais - um

representante pra cada uma das 32 Prefeituras Regionais. Os ve-

readores Camilo Cristófaro [líder da bancada] e Caio

Miranda serão vice-presidente e Secretário Geral.         

P R E F E I T U R A  ( S P )

Doria segue dando ’aula’ de como - sem história política - se

tornou via comunicação pessoal e corporativa ao cargo público, o

mais  importante prefeito do Brasil e de quebra candidatíssimo

ao governo (SP) ou Presidência em 2018.

A S S E M B L E I A   ( S P )

Queixa geral dos deputados do PSDB e da base aliada contra

o ex-colega Samuel Moreira [Casa Civil de Alckmin], em campa-

nha pra se reeleger deputado federal. Assim, Alckmin pode se dar

ao luxo de dispensar ’inimigos’ externos.    

G O V E R N O  ( S P )  

Histórias: em 2008 Alckmin foi candidato [pela 2ª vez] à pre-

feitura paulistana, após perder sua 1ª eleição Presidencial em

2006. Serra, prefeito eleito governador, deu o cargo pra Kassab

[hoje PSD], que reelegeu-se contra Marta (PT).      

 

C O N G R E S S O   

Caso em 2018 deputados federais e senadores [deputados

estaduais] e em 2020 vereadores que se queixam do proposto

‘distritão’ [elegem-se os mais votados e ponto] queixariam-se se

estivessem em grandes e médios partidos ?    

P A R T I D O S

Advogado Laércio Benko [ex-vereador na Câmara de São Pau-

lo, presidente paulista do PHS e Secretário do Turismo no gover-

no do Estado de São Paulo] foi eleito por unanimidade presiden-

te nacional do PHS. Benko literalmente ...  

P O L Í T I C O S  

... construiu seus caminhos - ele que assumidamente profes-

sa a crença espírita - sob orientação de poderosas criaturas invi-

síveis aos nossos olhos. Sua candidatura ao governo paulista em

2014 foi visionária, no sentido de projetar ...     

B R A S I L E I R O S

... o crescimento do PHS por todo o Estado de São Paulo,

bem como nos demais Estados. Agora, como maior líder e diri-

gente nacional, Benko vai ser decisivo no crescimento do partido

pelo Brasil. É candidato pra Câmara Federal.   

  

E D I T O R 

O jornalista Cesar Neto vem publicando esta coluna diária de
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Os atendimentos da unidade
Luz do Poupatempo serão tem-
porariamente transferidos para o
posto Sé. A mudança da estrutu-
ra será gradativa até o dia 19 de
agosto, em razão de a Polícia
Civil continuar com o processo
de reforma da Garagem Alfredo
Issa, espaço no térreo em que
funciona o Poupatempo Luz, na
capital paulista.

A unidade atende apenas so-
licitações de RG, além de abri-
gar uma área destinada ao Tribu-
nal Regional Eleitoral. Os aten-
dimentos do TRE do Poupatem-
po Luz foram suspensos em 8
de agosto e serão retomados na
unidade da Sé a partir de 21 de
agosto, na área onde operava a
Agência dos Correios. Os ser-
viços do Instituto de Identifica-
ção (IIRGD) serão integrados ao
local ocupado pelo órgão na Sé.

O Poupatempo Luz foi cria-
do em 1998 para atender a gran-
de demanda de usuários na uni-
dade da Sé, a primeira a ser inau-
gurada, em 1997, que atendia

cidadãos de todo o Estado. Atu-
almente, o Poupatempo tem 72
unidades fixas em todas as regi-
ões administrativas paulistas,
além de prestar diversos servi-
ços pela internet e aplicativos.

Prêmios
O programa também trabalha

com horários de atendimentos
previamente agendados, o que
distribui o movimento de manei-
ra uniforme ao longo do expe-
diente e evita a espera. A inicia-
tiva garante níveis excelentes de
aprovação da qualidade dos ser-
viços por parte dos usuários.

Em 2017, o  Poupatempo 
apareceu pelo terceiro ano con-
secutivo como líder na preferên-
cia na categoria de serviços pú-
blicos em São Paulo. O projeto
foi eleito o “Melhor Serviço Pú-
blico de São Paulo”, segundo pes-
quisa Datafolha realizada entre 27
e 30 de março. Foram entrevis-
tados 1.004 paulistanos com 16
anos ou mais, das classes A e B.

A pesquisa especial do Da-

tafolha sobre o setor teve início
em 2015 – ou seja, desde que o
levantamento começou, o Pou-
patempo é destaque na lideran-
ça em serviços públicos.

Origem
Até 2002, o posto da Luz era

denominado Poupatempo Alfre-
do Issa, por causa do nome da
praça em frente ao espaço. Na-
quele ano, o cidadão José Doni-
zzete Cazollato sugeriu a mudan-
ça para um nome mais fácil, li-
gado à região da cidade na qual a
unidade se encontra. O Poupa-
tempo aceitou a sugestão e o
nome do posto mudou para Pou-
patempo Luz.

Em 18 anos, completados em
junho deste ano, foram 8,7 mi-
lhões de atendimentos no local.
A média diária de serviços na uni-
dade da Luz é de 1,2 mil – na Sé,
são mais de oito mil por dia.

O Edifício Garagem Alfredo
Issa foi projetado pelo arquite-
to Benno Perelmutter em 1970,
sendo inaugurado no ano seguin-

te. No local, além do Poupatem-
po, estão em funcionamento a
garagem do Departamento Esta-
dual de Investigações Criminais
(Deic) e os arquivos da Polícia
Civil. As grades de proteção se-
rão retiradas a partir de setem-
bro, como preparativo para a re-
cuperação do edifício, o que
impede a circulação de frequen-
tadores no térreo.

Serviço
Canais de atendimento –

Poupatempo
Aplicativo: SP Serviços
Disque Poupatempo: 0800-

772-3633 – para telefones fixos
– ou (11) 2930-3650 – para li-
gações de celulares

Poupinha, o atendente virtu-
al do Poupatempo: o Poupinha
está disponível no portal do Pou-
patempo (no canto inferior di-
reito da tela) e também no Mes-
senger (Facebook), no seguinte
link: www.messenger.com/t/
PoupinhaSP

www.poupatempo.sp.gov.br

Detran.SP tem 96% de aprovação
do público no primeiro semestre

As unidades modernizadas
do Departamento Estadual de
Trânsito de São Paulo
(Detran.SP) concluíram o pri-
meiro semestre deste ano com
uma média de 96% de aprovação
dos usuários. No Estado, 179
postos funcionam com padrão
de atendimento e, juntos, con-
centram 80% da frota paulista. C

Ao todo, 3.900.407 ava-
liações foram feitas pelos
usuários no período por meio
de um aparelho presente nas
mesas das unidades, onde é
possível classificar o atendi-
mento recebido como ‘óti-
mo’ ,  ‘bom’ ,  ‘ regula r ’ e
‘ruim’.  Dessas,  3.821.114
classificaram o serviço pres-

tado como bom ou ótimo. No
ano passado ,  o  índ ice  de
aprovação ficou em 95%.

Entre os principais motivos
para a satisfação do público es-
tão as melhores condições de
atendimento e a agilidade na exe-
cução de serviços nos postos
modernizados.

As unidades têm infraes-

trutura moderna, atendimen-
to por meio de senha, funci-
onários treinados, condições
de acessibilidade, computa-
dores para acesso aos servi-
ços online, prova teórica ele-
trônica,  com resul tado na
hora, pagamento de taxas com
cartão de débito, entre outros
benefícios.

Exposição “Jardim de Memórias”
entra em cartaz no Memorial

Pela primeira vez em São
Paulo, a exposição “Jardim de
Memórias” apresenta 25 tra-
balhos inéditos. São obras em
óleo sobre tela e papéis aqua-
relados assinados pela artista
plástica Luciana Luchesi. A
mostra acontece até 31 de
agosto na Galeria Marta Tra-
ba, na Praça Cívica da Funda-
ção Memorial da América La-
tina. A entrada é gratuita.

Expressionista, as pinturas
de Luciana são inspiradas no uni-
verso visual de sua infância. São

cenários da fazenda em que cres-
ceu na região de Ribeirão Pre-
to, principal polo do ciclo cafe-
eiro do século passado.

Das memórias desse cotidi-
ano rural surgem imagens gran-
diosas em que a artista recom-
põe as festas populares e as
reuniões de família. O tema
recorrente é a cultura cafeei-
ra, identificada por vários ân-
gulos da rotina diária dos tra-
balhadores da fazenda.

Na série de aquarelas, a ar-
tista constrói narrativa linear e

minuciosa com detalhes dos
motivos diluídos nas telas mai-
ores. Tal como fossem fotogra-
fias que formam um grande mu-
ral. Algumas delas, da própria
artista, contextualizam o ambi-
ente que faz do café, afetivamen-
te, o grande protagonista do “Jar-
dim de Memórias”.

O prédio que sedia a expo-
sição, o Memorial da Améri-
ca Latina, foi projetado por
Oscar Niemeyer. Sua cons-
trução serviu como um monu-
mento à integração cultural,

política, econômica e social da
América Latina.

 
Serviço
Exposição “Jardim de

Memórias” – Luciana Luche-
s i

Quando: De 10 a 31 – visita-
ções de terça-feira a domingo,
das 9h às 18h

Onde: Galeria Marta Traba  –
  Memorial da América Latina
(acesso portões 2 e 5)

Entrada Gratuita, com clas-
sificação Livre

Dia do Hip-Hop: São Paulo é
berço nacional e preserva cultura
Na sexta-feira (11) são co-

memorados 44 anos da cultura
hip-hop. Foi em 11 de agosto de
1973 que o DJ jamaicano Kool
Herc comandou uma festa em-
blemática no Bronx, em Nova
Iorque, que marcou o início des-
sa importante cultura, iniciada
nos Estados Unidos e que che-
gou ao Brasil anos depois.

Já na década de 80, São Pau-
lo abraçou o Hip-Hop e é con-
siderado o berço dessa cultura
no país. Além do DJ com a mú-
sica Rap, outros três elemen-
tos se destacam no Hip-Hop:
o MC, o mestre de cerimônia
que assume o microfone; o bre-
ak, estilo único de dança; e o
grafitti, que espalha arte pelos
muros das cidades.

Para preservar e promover o
hip-hop, a Secretaria da Cultura
mantém programas e projetos
específicos. Por exemplo, no
último mês de maio, um edital

exclusivo, que contemplou 14
projetos, com financiamento de
R$ 40 mil para cada proposta.

O edital de hip-hop previa
projetos variados, a partir dos
elementos fundamentais da cul-
tura: o DJ, a dança, a música e as
artes visuais. Na ocasião, 115
projetos foram apresentados na
concorrência.

Além do edital exclusivo de
hip-hop, que ainda contemplou
mais 10 projetos em concurso
para a realização de saraus cul-
turais, o ProAC está com um
edital aberto para artes multidis-
ciplinares, que inclui o hip-hop
entre manifestações aceita para
projetos de até R$ 50 mil. Para
concorrer é preciso se inscre-
ver até 28 de agosto (veja mais
informações aqui).

Além dos projetos, é comum
elementos da cultura hip-hop
estarem presentes na programa-
ção das Fábricas de Cultura. Por

exemplo, entre 22 e 25 de agos-
to, a Oficina de rimas com a ra-
pper Preta Rara vai ser realizada
gratuitamente nas unidades do
Capão Redondo, Jardim São
Luís, Brasilândia, Vila Nova Ca-
choeirinha e Jaçanã.

Nesta oficina, os participan-
tes conhecem a história do hip
hop, passando por problemáticas
como questões de gênero, ma-
chismo, genocídio da população
negra, racismo, entre outros. O
objetivo da atividade é desper-
tar a criatividade de jovens e cri-
anças, além de servir como fer-
ramenta pedagógica.

“A ideia não é que os parti-
cipantes cresçam e virem
MC’s ou rappers, mas que pos-
sam ativar o lado criativo mes-
mo. No final da oficina eles
apresentam um rap composto
em conjunto, trabalhando tam-
bém a questão do trabalho co-
letivo”, conta Preta Rara, que

realiza a atividade desde 2012
estimula a presença de meninas
na cultura hip-hop com ações
também em escolas públicas,
empresas e ONGs.

Anualmente a Assessoria
para o Hip Hop realiza, durante
as atividades do mês da Consci-
ência Negra, o Encontro Paulis-
ta de Hip Hop, apresentando as
diversas manifestações culturais
do Hip Hop e em conectividade
com as culturas que diretamen-
te a influenciam.

Outra maneira de conhecer o
hip-hop é acompanhar os encon-
tros mensais que são realizados
no Largo São Bento, na área ex-
terna da Estação São Bento do
Metrô. O local é considerado o
principal ponto de encontro do
hip-hop nacional desde os anos
80 e atualmente é palco de apre-
sentações, que preservam a raiz
da dança e da música original do
hip-hop.

Mercados e sacolões municipais atendem
em horários alternativos neste domingo

Em função do dia dos pais os
mercados e sacolões municipais,
administrados pela Secretaria
Municipal de Trabalho e Empre-
endedorismo (SMTE), operam em
um esquema especial no próximo

domingo (13). Ao todo, 7 dos 16
mercados estarão fechados.

Os mercados municipais do
Pátio Pari, Kinjo Yamato, Pau-
listano, Lapa, Pinheiros, Santo
Amaro e São Miguel não abrem

neste dia. As unidades mais pró-
ximas, são os sacolões: Bela
Vista (das 8h às 14h), Brigadei-
ro (das 7h às 13h), Lapa (das 8h
às 14h), João Moura (das 7h às
13h), Piraporinha (das 7h às

14h) e Cidade Tiradentes (das 8h
às 15h). Os sacolões São Miguel
e Santo Amaro também fecham.

Todas as unidades de mercados e
sacolões retomam aos horários habi-
tuais na próxima segunda-feira (14). 

fa le  conosco através do e-mail :   jornalodiasp@terra .com.br
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UE convoca
embaixadores para

reunião extraordinária
sobre Coreia do Norte

A alta representante da União Europeia (UE) para a Políti-
ca Externa, Federica Mogherini, convocou  na sexta-feira (11)
os embaixadores dos países do bloco para uma reunião extra-
ordinária na próxima segunda-feira, a fim de abordar a situa-
ção na Coreia do Norte e planejar os “próximos passos”. A
informação é da EFE.

Federica decidiu convocar um encontro “extraordinário” do
Comitê Político e de Segurança da UE, no qual estão representa-
dos os embaixadores dos Estados Membros do bloco, por conta
das reuniões que ela teve em paralelo ao Fórum Regional da As-
sociação de Nações do Sudeste Asiático (Asean, na sigla em in-
glês), em Manila, com o secretário de Estado dos Estados Uni-
dos e os ministros das Relações Exteriores da Coreia do Sul,
Rússia, China e Austrália, entre outros.

O anúncio de Mogherini chega após o presidente dos EUA,
Donald Trump, advertir Pyongyang de que as Forças Armadas
americanas estão “posicionadas, armadas e carregadas” para um
eventual combate com a Coreia do Norte, um comentário que
mantém elevadas as tensões dos Estados Unidos com o líder
norte-coreano Kim Jong-un. (Agencia Brasil)

Paraguai expulsa
brasileiros suspeitos
de envolvimento em
assalto à Prosegur

As autoridades paraguaias entregaram na sexta-feira (11) às
autoridades policiais do Brasil, em meio a um forte dispositivo
de segurança, seis bandidos brasileiros vinculadas ao Primeiro
Comando da Capital (PCC) e ao assalto à empresa Prosegur, no
Paraguai, quando foram roubados quase US$ 12 milhões. A in-
formação é da EFE.

Os seis brasileiros detidos foram levados de avião a Ciudad
del Este, no Paraguai, de onde foram conduzidos por estrada ao
território brasileiro, através da Ponte da Amizade. Durante este
último trecho, os detidos foram escoltados por um comboio de
vários veículos, coordenado pelo Grupo Especial de Operações
da Polícia (GEO).

Dos seis presos, cinco foram detidos na terça-feira (8) du-
rante uma operação antidrogas em um local de criação gado na
cidade paraguaia de Pedro Juan Caballero, na fronteira com o
Brasil, onde também foram detidas outras dez pessoas.

No assalto à empresa de segurança no Paraguai em abril últi-
mo participaram cerca de 50 pessoas fortemente armadas, que
explodiram parte do edifício e mataram um membro do GEO.
(Agencia Brasil)

O presidente do Banco Cen-
tral, disse na sexta-feira(11) que
os últimos indicadores confir-
mam estabilização do cenário e
abertura de um caminho para a
recuperação econômica do país.

“Após dois anos de recessão,
os dados recentes parecem con-
firmar o cenário base que traba-
lhamos aqui no Banco Central:
estabilizou, a recessão ficou
para trás e há perspectivas de
uma recuperação gradual ao lon-
go dos próximos meses”, disse,
ao discursar em seminário sobre
estabilidade financeira, promo-
vido pela instituição.

Goldfajn destacou, entre os
bons resultados, o crescimento
da população ocupada por qua-
tro meses consecutivos. No final
de julho, a Pesquisa Nacional por
Amostra de Domicílios (Pnad)
indicou a primeira queda signifi-
cativa do desemprego desde 2014,
com uma redução de 0,7% no per-
centual da população economica-
mente ativa sem trabalho. Segun-
do o levantamento do Instituto
Brasileiro de Geografia e Esta-
tística (IBGE), a taxa de desem-
prego atualmente está em 13%.

“Com a produção industrial
é a mesma coisa”, acrescentou

o presidente do Banco Central,
ao mencionar indicadores que
tem mostrado sinais consisten-
tes de melhora. “Tivemos dois
trimestres consecutivos de cres-
cimento, o que não ocorria des-
de 2014”, enfatizou.

Juros bancários
O presidente da autoridade

monetária também acredita que
os juros ao consumidor devem
continuar a cair nos próximos
meses, acompanhando os cortes
feitos na taxa básica de juros
(Selic). “É claro que está caindo
de uma forma gradual, e eu acho
que isso vai continuar ao longo
dos próximos meses. Há uma
defasagem natural entre a queda
da taxa básica e a queda das ta-
xas bancárias”, ressaltou.

Na última reunião do Comi-
tê de Política Monetária (Co-
pom) do Banco Central, em ju-
lho, a taxa básica de juros foi
reduzida em 1 ponto percentual,
ficando em 9,25% ao ano. Com
o corte, a Selic chegou ao me-
nor nível desde outubro de 2013,
quando estava em 9% ao ano.

Esta é a primeira vez que os
juros básicos da economia retor-
nam a um dígito em quase qua-

tro anos. Desde novembro de
2013, quando o Copom elevou
a taxa para 10% ao ano, a taxa
estava em dois dígitos.

TLP
Goldfajn fez uma defesa da

proposta do governo federal de
criar uma nova taxa para os em-
préstimos concedidos pelo Ban-
co Nacional de Desenvolvimen-
to Econômico e Social (BN-
DES). A Medida Provisória 777,
que estabelece a Taxa de Longo
Prazo (TLP) está atualmente
sendo apreciada por uma comis-
são mista no Congresso Nacio-
nal. A ideia é aproximar os juros
do banco, que são subsidiados,
aos valores de mercado, diminu-
indo os aportes do Tesouro Na-
cional para custear os financia-
mentos da instituição.

Para o presidente do Banco
Central, a mudança aumentaria a
força das ações da autoridade
monetária para estabilizar a eco-
nomia e contra a inflação, per-
mitindo que os juros cobrados
de forma geral sejam mais bai-
xos. “Acabando com a meia en-
trada, sob o ponto de vista do
Banco Central, a potência da
política monetária aumenta. Sob

o ponto de vista da política fis-
cal, torna mais transparente o
subsídio. O que é implícito se
torna explícito”, afirmou.

A TLP será composta pela
variação do Índice Nacional de
Preços ao Consumidor Amplo
(IPCA) e por taxa de juros real
prefixada mensalmente, de acor-
do com o equivalente ao rendi-
mento real das Notas do Tesou-
ro Nacional – Série B (NTN- B)
no prazo de cinco anos. A NTN-
B reflete o custo de captação do
Tesouro Nacional, o mais baixo
do mercado.

“A nossa taxa de juros estru-
tural da economia vai ser menor.
Portanto, vamos democratizar os
juros baixos no Brasil”, enfati-
zou Goldfajn ao apresentar os
pontos positivos da mudança.

Segundo o Ministério da Fa-
zenda, o país gastou R$ 723 bi-
lhões com subsídios para o setor
privado em um período de 10
anos, encerrado em dezembro de
2016. Os empréstimos subsidia-
dos do BNDES tem, atualmente,
juros de 7% ao ano. Quanto mai-
or sua distância da Selic, taxa bá-
sica de juros da economia, hoje
em 9,25% ao ano, maior o custo
para o Tesouro. (Agencia Brasil)

Temer diz que vai recuperar grau
de investimento no país em breve

Ao participar  na sexta-feira
(11) de cerimônia do setor de
agronegócio, o presidente Mi-
chel Temer falou sobre a situa-
ção econômica do país e disse
que “logo” o Brasil vai recupe-
rar o grau de investimento per-
dido no passado. O grau de in-
vestimento funciona como um
atestado de que os países não
correm risco de dar calote na
dívida pública.

“Quando vejo o Risco Bra-
sil, que estava em mais de 470
pontos negativos quando assumi
o governo, hoje está em 195 pon-
tos. Portanto, caiu sensivelmen-
te e logo, logo, vamos reassumir
o grau de investimento que per-
demos no passado”, disse na inau-
guração da primeira usina de eta-
nol feito exclusivamente de mi-
lho do Brasil, em Lucas do Rio
Verde (MT). A usina é da empre-
sa privada FS Bioenergia.

Em 2008, o Brasil tinha sido
elevado à categoria de grau de
investimento. A primeira agên-
cia a incluir o país nesse pata-
mar foi a Standard & Poor’s, em
abril daquele ano. A decisão foi
seguida pela Fitch, em maio do

mesmo ano, e pela Moody’s, em
setembro de 2009.

No entanto, em setembro de
2015, a Standard & Poor’s reti-
rou o grau de investimento do
país e concedeu perspectiva ne-
gativa, abrindo caminho para que
a nota fosse reduzida novamen-
te em fevereiro de 2016. Em
dezembro de 2015, a Fitch re-
duziu a nota do Brasil para um
nível abaixo da categoria de bom
pagador. A Moody’s retirou o
grau de investimento do Brasil
em fevereiro de 2016. Na oca-
sião, a Moody’s reduziu a nota
do país para dois níveis abaixo
do grau de investimento.

Temer ressaltou a importân-
cia das reformas feitas por seu
governo como a trabalhista e a
do ensino médio e citou os ín-
dices positivos de criação de
empregos dos últimos meses o
que, segundo ele “indica a ten-
dência crescente para combate
ao desemprego no país”. Lem-
brou também a aprovação do teto
para os gastos públicos. “Estas
matérias todas, assim como o
teto dos gatos públicos, foi fun-
damental para as nossas finanças.

Apanhamos o país numa das pi-
ores recessões dos últimos tem-
pos. O primeiro passo foi com-
bater a recessão e, debelada a re-
cessão, caminhar para o desen-
volvimento” disse.

Durante discurso na cerimô-
nia, o ministro da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento, Blai-
ro Maggi, também falou sobre
economia. Segundo ele, quando
Temer assumiu a presidência o
Brasil estava em “queda livre”,
mas agora já demonstra os sinais
de melhora. “Nesse momento
todos percebemos, ainda esta-
mos em crise, mas o Brasil co-
meça a sair do buraco em que se
encontrava. Os empregos come-
çam voltar”, disse.

Mais cedo, Temer participou
da abertura da colheita de algo-
dão, também em Lucas do Rio
Verde. O Brasil está entre os cin-
co maiores produtores e expor-
tadores mundiais de algodão em
pluma e o Mato Grosso respon-
de por cerca de 67% da produ-
ção nacional. Essa é a primeira
viagem do presidente ao Mato
Grosso desde que assumiu o
mandato.

Redes sociais
Também hoje, Temer divul-

gou nas redes sociais, um vídeo
em que faz um balanço sobre
dados positivos da economia di-
vulgados nos últimos dias. Te-
mer diz que a construção civil
volta a gerar empregos e ressal-
ta a queda da inflação. “Julho foi
o quarto mês positivo na gera-
ção de postos de trabalho com
carteira assinada. Criamos 35
mil novos empregos. No semes-
tre, foram mais de 100 mil tra-
balhadores contratados”, disse
se referindo aos dados do Ca-
dastro Geral de Empregados e
Desempregados (Caged), do
Ministério do Trabalho e Empre-
go, divulgados na última quarta-
feira (9).

E completou “A indústria,
que sempre foi a grande empre-
gadora, está decolando. E é a pri-
meira vez, em quase três anos, que
a construção civil para de demi-
tir e começa contratar”. Temer
também citou a previsão de re-
corde da safra de grãos feita  na
quinta-feira (10) pelo Instituto
Brasileiro de Geografia e Esta-
tística (IBGE). (Agencia Brasil)

Em assembleia realizada na
sexta-feira (11) metalúrgicos da
Ford, em São Bernardo do Cam-
po (SP), decidiram iniciar uma
série de paralisações em protes-
to contra a demissão de 364 tra-
balhadores da empresa. Nesta
sexta-feira, os empregados cru-
zaram os braços no setor estam-
paria da fábrica, considerado es-
tratégico por dificultar o restan-
te da produção.

Segundo o Sindicato dos
Metalúrgicos do ABC, a monta-
dora rompeu as negociações
com o sindicato e anunciou as
demissões, desrespeitando o
acordo coletivo em vigor, nego-
ciado no final de 2015. Segun-
do a entidade, o acordo garantia
estabilidade de emprego aos fun-
cionários até janeiro de 2018.

“Nossa assembleia de hoje bus-
cou uma alternativa com respeito
e dignidade. Não dá para aceitar que
companheiros com mais de 15, 20
anos de casa sejam tratados desta
forma”, disse o vice-presidente do
sindicato, Paulo Cayres.

A próxima assembleia dos

Metalúrgicos da Ford
iniciam paralisações
contra demissão de

364 empregados
trabalhadores está marcada para
quarta-feira (16). Até lá, o sin-
dicato orientou os trabalhadores
que receberam os informes de
demissão a não assinarem a res-
cisão do contrato de trabalho
com a empresa.

A Ford não confirmou o nú-
mero de trabalhadores desliga-
dos e não se pronunciou sobre a
garantia de estabilidade alegada
pelo sindicato. A empresa disse,
em nota, que nos dois últimos
anos adotou uma série de medi-
das para administrar o excesso
de empregados decorrente da
redução do volume de produção
na planta de SBC, como plano de
demissão voluntária, suspensão
temporária do contrato de traba-
lho (layoff) e férias coletivas.

“Entretanto, devido à neces-
sidade de adequar os níveis de
mão de obra às demandas de
mercado, estamos fazendo o
desligamento dos funcionários
da planta de São Bernardo do
Campo que estavam em layoff
[com o contrato de trabalho sus-
penso]”. (Agencia Brasil)

Eletrobras registra lucro líquido de
R$ 306 milhões no segundo trimestre

A Eletrobras registrou, no
segundo trimestre de 2017, lu-
cro líquido de R$ 306 milhões.
O resultado é bem abaixo do
que a empresa conseguiu no
mesmo período do ano passa-
do, R$ 12,7 bilhões.

Entre os fatores que influen-
ciaram a queda no resultado, a
companhia indicou a destinação
de recursos para o Plano de Apo-
sentadoria Extraordinária (PAE),
que teve adesão de 2.097 funci-
onários e gerou um impacto no

resultado de R$ 706 milhões.
A empresa avaliou, no entan-

to, que o plano representará uma
economia de quase R$ 874 mi-
lhões ao ano. Não está incluído
o  PAE da Amazonas GT, empre-
sa do sistema Eletrobras, que
ainda será realizado.

Outro fator que influenciou
o resultado foi a contabilização
da remuneração relativa aos
créditos da Rede Básica do Sis-
tema Existente (RBSE) refe-
rente às linhas de transmissão

renovadas, acompanhando as
condições de pagamento esta-
belecidas pelo Ministério de
Minas e Energia.

O balanço do trimestre indi-
ca também que a receita opera-
cional líquida chegou perto de
R$ 9,1 bilhões. Além disso, teve
o repasse positivo de Itaipu no
total de R$ 129 milhões.

Já no lucro líquido geren-
cial, ainda de abril a junho, a
holding atingiu R$ 162 mi-
lhões, uma melhora de 203%

em relação ao segundo tri-
mestre de 2016.

A companhia encerrou o pri-
meiro semestre de 2017 com
lucro líquido de R$ 1,7 bilhão,
enquanto no mesmo período de
2016 tinha registrado R$ 8,8 bi-
lhões. O prejuízo líquido geren-
cial nos seis primeiros meses do
ano ficou em R$ 38 milhões, o
que na avaliação da empresa, re-
presenta melhora de 93% em
relação ao primeiro semestre de
2016. (Agencia Brasil)

O presidente do Banco Cen-
tral (BC), Ilan Goldfajn, indicou
dois servidores de carreira da ins-
tituição para ocupar cargos de di-
retor. Em nota, o BC diz que Gol-
dfajn apresentou ao presidente da
República, Michel Temer, os no-
mes de Maurício Costa de Moura
e de Paulo Sérgio Neves de Souza
para ocupar os cargos de diretor
de Administração e de diretor de
Fiscalização, respectivamente.

Servidores de carreira são
indicados para diretoria no BC

O servidor Maurício Moura
ocupa desde 2015 o cargo de
chefe do Gabinete do Presiden-
te. Paulo Sérgio de Souza ocupa
desde agosto de 2015 a chefia
do Departamento de Supervisão
Bancária . Os servidores ainda
precisam ser sabatinados e apro-
vados pelo Senado Federal para
ocupar os cargos.

Segundo o BC, o diretor An-
thero de Moraes Meirelles dei-

xará o cargo, a pedido, após 10
anos na Diretoria Colegiada, onde
ocupou as diretorias de Adminis-
tração (2007 a 2011), de Regula-
ção (fevereiro a abril de 2015) e
de Fiscalização (2011 a 2017).

Também a pedido, o diretor
Luiz Edson Feltrim deixará o
cargo após cinco anos na Dire-
toria Colegiada, onde ocupou as
diretorias de Relacionamento
Institucional e Cidadania (2012

a 2016) e de Administração
(desde 2015), e após 43 anos de
carreira no BC.

“Em nome do Banco Central,
o Presidente Ilan Goldfajn agra-
dece aos Diretores Anthero
Meirelles e Luiz Edson Feltrim
pelos relevantes serviços pres-
tados ao Banco Central e, espe-
cialmente, à Diretoria Colegia-
da”, encerra a nota do BC.
(Agencia Brasil)
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Maia critica distritão e fundo para
financiar campanha eleitoral
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O presidente da Câmara, de-
putado Rodrigo Maia, criticou
na sexta-feira (11) a proposta de
reforma política aprovada na
comissão que trata do tema na
Câmara dos Deputados, como o
sistema do distritão  e o fundo
público de financiamento de
campanha, que poderá ter R$ 3,6
bilhões em recursos da União.

Para Maia, o sistema eleito-
ral atual está falido e criticou o
fato de o fundo de financiamen-
to ter caráter definitivo, e não
transitório. De acordo com ele,
a reforma como está sendo apro-
vada na comissão envia sinais
negativos para a sociedade.

 “Com esse sistema eleitoral
de agora, o distritão, não é bom.

A verdade é que o nosso sistema
eleitoral, na forma em que está,
faliu. A Câmara e o Senado pre-
cisam fazer as mudanças. Ago-
ra, o fundo eleitoral podia ter
sido feito como algo transitó-
rio”, disse. “Se o fundo eleito-
ral criado tivesse princípio, meio
e fim, mesmo com todo o des-
gaste, teria tido melhor entendi-
mento por parte da sociedade”,
acrescentou.

O distritão será aplicado nas
eleições de deputados federais,
senadores e vereadores. Pela
proposta, cada estado ou muni-
cípio se tornará um distrito elei-
toral. Serão eleitos os candida-
tos que receberam mais votos
dentro do distrito, sem levar em

conta os votos para partido ou
coligação, como ocorre atual-
mente. Para os críticos a esse
sistema, o distritão favorece a
reeleição de candidatos mais
conhecidos, prejudicando a re-
novação no Parlamento. 

Maia defende a aprovação da
proposta do distrital misto para
a eleição de 2022. “Acho que
avançando para um distrital mis-
to em 22 [eleição de 2022} a
gente tá sinalizando claramente
que [o país] vai ter um sistema,
que inclusive deu certo da Ale-
manha. Trata-se, de um lado do
fortalecimento das ideias e dos
partidos - que é a parte da lista
pré-ordenada - e do outro da par-
te do distrito, onde a sociedade

fica bem representada. Ele equi-
libra os dois lados e garante uma
boa representatividade para a
política brasileira”, disse.

No parecer apresentado na
comissão, o relator Vicente Cân-
dido (PT-SP) prevê a adoção
do sistema “distrital misto” na
eleição para deputado federal,
deputado estadual e vereador nas
cidades com mais de 200 mil
eleitores. Pelo modelo, o elei-
tor precisa votar duas vezes para
deputado: um para o candidato
do distrito e o outro, no partido.
Metade das  cadeiras de cada
estado são para os mais votados
de cada distrito e a outra para os
partidos, a partir de uma lista.
(Agencia Brasil)

Após mais de dois anos de
atuação, a Operação Zelotes
teve sua primeira delação pre-
miada homologada pela Justi-
ça Federal, informou  na sex-
ta-feira(11) o Ministério Pú-
blico Federal (MPF). O acor-
do foi com o réu Paulo Rober-
to Cortez, ex-integrante do
Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (Carf).

Em troca do desbloqueio de
seus bens e de ter sua pena li-
mitada a um ano de prestação de
serviços comunitários, Cortez
deu detalhes sobre o esquema
para fraudar decisões do Carf,
que é a última instância de re-
cursos administrativos conta a
cobrança de impostos e onde,
em geral, são julgadas dívidas
milionárias com a Receita.

Cortez, que também devol-
verá R$ 312 mil aos cofres da

Após dois anos,
Operação Zelotes

fecha primeira
delação premiada

União, se comprometeu a dar
informações e documentos re-
ferentes a seis casos investiga-
dos na Zelotes, entre eles, o in-
quérito que envolve o Bank
Boston, cujo esquema foi um
dos alvos mais recentes de
ações da Polícia Federal (PF).

De acordo com a denúncia
do Ministério Público Federal
(MPF), o suposto esquema de
corrupção envolveu pagamen-
to de propina para cancelar ou
reduzir multas aplicadas ao
banco. Em um dos casos, uma
autuação tributária avaliada pela
Receita Federal em aproxima-
damente R$ 600 milhões foi
reduzida em 70%.

Paulo Roberto Cortez é au-
ditor aposentado da Receita
Federal e foi conselheiro do
Carf entre 1992 e 2009.
(Agencia Brasil)

Moraes quer mais discussão antes de
mudança em mandato de ministros do STF

O ministro do Supremo Tri-
bunal Federal (STF) Alexandre
de Moraes disse  na sexta-fei-
ra(11) que, antes de discutir a
delimitação do tempo de man-
dato dos ministros da Suprema
Corte, hoje vitalício, é preciso
discutir o sistema, porque atu-
almente o país não tem no STF
só um tribunal constitucional,
como ocorre na Europa, com
apenas uma função, a de analisar
a constitucionalidade das leis. A
proposta de mandato de 10 anos
foi aprovada quinta-feira (10) na
comissão especial da Câmara
dos Deputados que discute a re-
forma política.

“Nos sistemas onde os tribu-
nais também são cortes de jul-

gamento, a regra é a vitalicieda-
de. Não há lógica constitucional
em introduzir um único tópico
de um sistema em outro siste-
ma. Ou nós discutimos, ou po-
demos depois ter problemas de
compatibilidade. Para nós, o
melhor sistema é o atual. A re-
gra da vitaliciedade dá a neces-
sária independência e autonomia
para o magistrado julgar os ca-
sos concretos”, afirmou, após
participar do encerramento da
15ª Semana Jurídica da Corte,
promovida pelo Tribunal de
Contas do Estado de São Pau-
lo (TCE-SP).

Ele reforçou que o sistema
de mandato só existe nos regi-
mes parlamentaristas para que

o sistema vitalício não enges-
se as decisões e permita a rea-
nálise de leis. “O tribunal cons-
titucional nos países europeus
funciona como uma terceira
câmara do Parlamento porque
é ele [o tribunal] que retira, ou
não, as leis. No caso do Bra-
sil, o STF acaba sendo a última
corte penal do país, seja pelas
ações penais, seja em virtude
dos habeas corpus.

Sobre a adoção do chamado
distritão, Moraes disse ainda que
esperará a decisão final sobre
esse sistema para analisar a
constitucionalidade. “Precisa,
primeiro, aguardar passar e, se-
gundo, ver como vai passar. Não
há uma redação final; então, não

é possível analisar ainda.”
A comissão especial da Câ-

mara que analisa a reforma polí-
tica aprovou na madrugada de
quinta-feira um destaque que
modificou o texto-base aprova-
do na noite anterior da Proposta
de Emenda à Constituição
(PEC) 77/03 e alterou o siste-
ma eleitoral para as eleições de
2018 e 2020, que passará a ser
feita pelo chamado distritão.

Por esse sistema, serão elei-
tos os candidatos mais votados
para o Legislativo, sem levar em
conta os votos recebidos pelo
conjunto dos candidatos do par-
tido, como é o sistema propor-
cional adotado atualmente.
(Agencia Brasil)

O Ministério da Educação
(MEC) anunciou na sexta-fei-
ra(11) um aumento de cinco
pontos percentuais no limite de
empenho para custeio e investi-
mento de todas as universidades
e institutos federais. Assim, o
limite do custeio, utilizado para
a manutenção das instituições de
ensino, passou de 70% para
75% e o limite de capital, usado
para adquirir equipamentos e fa-
zer investimentos, foi de 40%
para 45%.

Para garantir o aumento, o
MEC liberou R$ 450 milhões
para universidades e institutos
federais, elevando o total dispo-
nibilizado este ano para R$ 4,8
bilhões.

O aumento foi anunciado
pelo ministro da Educação, Men-
donça Filho, em reunião com a
nova diretoria da Associação
Nacional dos Dirigentes das Ins-
tituições Federais de Ensino
Superior no Brasil (Andifes).
Segundo o ministro, a meta do
governo é concluir o ano com a
liberação de 100% do limite de
custeio, como ocorreu no ano
passado.

Para 2017, o limite de em-
penho previsto inicialmente para
as universidades é de 85% do
valor previsto para despesas de
custeio e de 60% para despesas
de capital. No entanto, o MEC
diz que está trabalhando para au-

MEC eleva limite
de empenho e libera

mais verbas
para universidades

mentar esse limite, assim como
fez em 2016, quando, mesmo
após o bloqueio [de verbas] fei-
to pelo governo anterior, conse-
guiu liberar 100% de custeio
para as universidades.

Nos últimos meses, diversas
universidades federais vêm rela-
tando dificuldades financeiras,
especialmente com despesas de
custeio.

Recursos
Do total de R$ 450 milhões

liberados, as universidades fede-
rais receberão R$ 254,94 mi-
lhões para custeio e R$ 57,11
milhões para investimentos, so-
mando R$ 312 milhões. Já os
centros federais de educação
tecnológica, o Colégio Pedro II
e os institutos federais terão R$
110 milhões para custeio e R$
28 milhões para investimento,
perfazendo R$ 138 milhões.

Os hospitais de ensino, por
sua vez, receberão adicional ao
limite de empenho no valor de
R$ 897 mil para custeio e R$
8,32 milhões para investimento,
totalizando R$ 9,21 milhões.

O Instituto Nacional de Sur-
dos, o Instituto Benjamin Cons-
tant e a Fundação Joaquim Nabu-
co terão limite de empenho adi-
cional de R$ 3,83 milhões para
custeio e R$ 535,7 mil para in-
vestimento, alcançando R$ 4,37
milhões no total. (Agencia Brasil)

O deputado Sergio Zveiter
(RJ), relator da denúncia apre-
sentada pelo procurador-geral
da República, Rodrigo Janot,
contra o presidente Michel Te-
mer na Câmara dos Deputados,
pediu sua desfiliação do PMDB.
O documento foi entregue  na
sexta-feira (11) à tarde na presi-
dência do diretório do partido no
Rio de Janeiro.

Na carta, Zveiter relata que
passou a sofrer represália do
partido depois que emitiu pa-
recer favorável ao prossegui-
mento da acusação pelo cri-
me de corrupção passiva.
Zveiter argumentou que a de-
núncia era grave e deveria ser
investigada pelo Supremo Tri-
bunal Federal (STF).

Sérgio Zveiter, relator
da denúncia contra

Temer, pede
desfiliação do PMDB

Seu relatório não foi aprova-
do pela maioria dos membros da
Comissão de Constituição, Jus-
tiça e Cidadania (CCJ). Na vota-
ção no plenário da Câmara no dia
2 de agosto, que também teve o
pedido negado, Zveiter manteve
seu voto pelo deferimento da
autorização da denúncia.

“Após a divulgação do pare-
cer de minha relatoria, passei a
sofrer ameaças de represálias e
ameaças de expulsão oriundas
da direção do partido e de ou-
tros membros do PMDB que
atuaram em prol do arquivamen-
to sumário das denúncias. Tudo
registrado por diversos meios de
comunicação, daí meu pedido de
desfiliação”, diz trecho do do-
cumento. (Agencia Brasil)

Hotéis pedem regulamentação
 e tributos para aplicativos

de hospedagem
A Associação Brasileira da

Indústria de Hotéis (ABIH Na-
cional) vai protocolar junto ao
governo federal um pedido de
paridade tributária com aplicati-
vos de hospedagem pela inter-
net. O principal alvo da medida
é a plataforma digital Airbnb, que
disponibilizam hospedagem por
temporada a viajantes por meio
do seu site e aplicativo.

O caso se assemelha ao de
outros serviços tradicionais do
mercado que passaram a ser ofe-
recidos por meio de plataformas
digitais. A polêmica já ocorreu,
por exemplo, em diversas cida-
des do país, entre taxistas e mo-
toristas que oferecem serviço de
transporte por meio do aplicati-
vo Uber.

A associação defende que o
serviço oferecido pelo Airbnb
seja regulamentado no Brasil. “É
um problema muito sério por-
que eles estão fazendo uma con-
corrência muito acirrada e pre-
judicando a hotelaria, as empre-
sas formais, porque não pagam
impostos no Brasil”, defende o
presidente da ABIH, Dilson Ja-
tahy Fonseca Jr.

A plataforma, que funciona
em 191 países, faz a ponte entre
donos de imóveis interessados
em alugar espaços por tempora-
da e aqueles que busca de hos-
pedagem, especialmente viajan-
tes. De acordo o escritório da
empresa no país, o Brasil tinha
até janeiro um total de 89,7 mil
anfitriões ativos, como são cha-
mados os que recebem os hós-
pedes. A atividade econômica da
plataforma no país em 2016 al-
cançou R$ 1,99 bilhão, englo-
bando renda do anfitrião mais
despesas dos hóspedes.

Para Fonseca Jr, o serviço
oferecido por meio do aplicati-
vo é uma “atividade ilegal” e,
além disso, “tira impostos das
empresas regulares que recolhe-
riam para os cofres públicos,
gerando desemprego e fechan-

do hotéis”. Segundo ele, mais de
100 hotéis encerraram ativida-
des no Brasil em 2017. O presi-
dente da entidade defende que,
em um momento em que o país
precisa ampliar a arrecadação,
“não se pode deixar que uma
empresa multinacional atue no
país de forma irregular, sem pa-
gar a carga tributária”.

“Nós precisamos que as au-
toridades do governo federal to-
mem conhecimento disso, por-
que senão vai realmente preju-
dicar de forma irreversível o par-
que hoteleiro nacional”, defen-
de.

Reserva de mercado
Para o Airbnb, a movimenta-

ção da ABIH Nacional e outras
entidades do setor objetiva “ga-
rantir uma reserva de mercado,
sufocar a inovação e a concor-
rência e ameaçar a atividade lí-
cita e regulamentada do aluguel
de temporada”. Em nota oficial,
a gerente de Comunicação para
a América Latina do Airbnb, Lei-
la Suwwan, disse que a platafor-
ma conecta viajantes de todo o
mundo a pessoas interessadas
em obter renda extra alugando
um quarto ou imóvel inteiro por
temporada.

“É uma atividade prevista e
regulamentada pela Lei do Inqui-
linato e os locatários devem de-
clarar e recolher os impostos de
acordo com as regras do Impos-
to de Renda”, disse.

A gerente de comunicação
afirmou que o crescimento do
Airbnb no Brasil tem resultado
em “uma série de benefícios
econômicos, começando pela
renda extra gerada para os anfi-
triões e democratizando as re-
ceitas ligadas ao turismo, bene-
ficiando especialmente empre-
endedores e pequenos comerci-
antes no entorno dos imóveis
alugados”.

Segundo Leila, o Airbnb
mantém o compromisso públi-

co de dialogar com governos e
legisladores e discutir novas re-
gras, “desde que sejam em be-
nefício da sociedade, da livre
concorrência e inovação, e não
em direção dos interesses cor-
porativistas dos setores tradici-
onais de hospedagem.

Rio de Janeiro
O presidente da Associação

de Hotéis do Estado do Rio de
Janeiro (ABIH-RJ), Alfredo Lo-
pes, salientou que a questão se
torna complexa no estado, onde
a rede hoteleira fez investimen-
tos superiores a R$ 10 bilhões
e dobrou a oferta de 30 mil para
60 mil quartos, com vistas à re-
alização no país da Copa do Mun-
do de 2014 e da Olimpíada Rio
2016.

“A hotelaria investiu pesado
para atender a uma demanda da
ampliação da oferta de leitos,
tem uma carga tributária altíssi-
ma e gera, somente no Rio de
Janeiro, pelo menos 180 mil
postos de trabalho, além da al-
tíssima arrecadação de Imposto
sobre Serviços (ISS) gerada para
os cofres municipais”. Lopes
lembrou que isso vale também
para pousadas, albergues, apart-
hotéis e outros meios de hospe-
dagem “que trabalham na legali-
dade”.

Desde o fim das Olimpíadas,
o setor registra uma ocupação
média abaixo de 50%, com ele-
vada ociosidade de leitos. Além
da questão dos impostos, Lopes
destacou que a plataforma es-
trangeira reúne imóveis que não
recebem nenhuma fiscalização
ou capacitação.

Já o Airbnb ressaltou em co-
municado que foi o fornecedor
oficial de acomodação alterna-
tiva durante os Jogos Olímpicos
Rio 2016, quando registrou mais
de 85 mil chegadas de hóspedes
em três semanas, para viabilizar
acomodação para visitantes
“quando a capacidade hoteleira

estava saturada”.

Convênio com o Sebrae
Na última quinta-feira (3),

após reunião com representan-
tes da ABIH Nacional, o Servi-
ço Brasileiro de Apoio às Micro
e Pequenas Empresas (Sebrae)
suspendeu convênio que seria
firmado com o Airbnb. A direto-
ria executiva do Sebrae infor-
mou, por meio de nota, que a
parceria está temporariamente
suspensa para análise. O objeti-
vo, segundo nota divulgada pelo
órgão, é “estabelecer a melhor
forma de integração entre o se-
tor turístico tradicional e as ino-
vações digitais”.

O convênio tinha por finali-
dade testar em alguns bairros no
Rio de Janeiro e em Bonito
(MS) um modelo de capacitação
de 500 micro e pequenos em-
presários estabelecidos no en-
torno das acomodações cadas-
tradas no Airbnb. Aos anfitrões,
caberia divulgar aos turistas hos-
pedados em suas casas a rede de
micro empresas da região.

A plataforma no Brasil disse
ter recebido com “consterna-
ção” a notícia de que o diretor-
presidente do Sebrae, Afif Do-
mingos, “se deixou ser pressio-
nado por grandes empresários,
prejudicando pequenos comer-
ciantes e empreendedores”. A
empresa cobra que a instituição
esclareça oficialmente qual é a
situação do convênio.

O Sebrae condenou ainda a
campanha promovida pelo Airb-
nb nas redes sociais com o ob-
jetivo de questionar a decisão
adotada pelo Sebrae. Segundo o
órgão, a ação “não contribui para
que as discussões sobre o assun-
to retomadas”. Uma petição or-
ganizada pelos anfitriões do apli-
cativo está circulando na inter-
net e já passa de 5 mil assinatu-
ras em apoio ao Airbnb na dis-
puta com o setor hoteleiro.
(Agencia Brasil)
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Italianos dominam o segundo dia do
Mundial de Asa Delta em Brasília

Grande parte dos pilotos fizeram seus pousos na Esplanada dos Ministérios e alteraram a rotina da Capital Federal

Pouso  com o Museu Nacional de fundo

Os brasilienses tiveram nes-
ta semana a primeira de várias
oportunidades de assistir de perto
os melhores pilotos de asa delta
do mundo voando no céu da ci-
dade. E, assim como na abertura
da 21ª edição do Mundial de Asa
Delta, os ita lianos dominaram a
classificação. Desta vez, três dos
quatro primeiros colocados eram
da Seleção da Itália. Enquanto o
atual campeão
mundial, Christian Ciech, garantiu
sua primeira vitória, seu compa-
nheiro Alessandro Ploner foi o
segundo colocado e se manteve na
liderança do evento. Quem estra-
gou a festa italiana no pódio, ao
terminar em terceiro lugar, foi o
alemão Primoz Gricar, que finali-
zou a prova poucos segundos na
frente de Filippo Oppici (ITA). 

Christian Ciech foi o primei-
ro a finalizar a prova, completan-
do os 123,1 km em 2h20min54,
com uma média de velocidade de
49,6 km/h. Na sequência vieram
Ploner e Gricar, ambos conclu-
indo em 2h21min20. Filippo
Opicci (2h21min310) e o tche-
co Dan Vyhnalik (2h21min36)
completaram o top 5.
O excelente resultado no dia fez
Ciech pular da quarta para a se-
gunda colocação geral, com
1.923 pontos. Ploner segue na
liderança, com 1.940, enquanto
o francês Mario Alonzi caiu para
a terceira posição, com 1.881,
após terminar em 11º lugar.

“As condições de voo foram
ótimas. No primeiro dia também
foi muito bom, mas a questão de
pousar pela primeira vez dentro de
Brasília, na Esplanada dos Minis-
térios, foi emocionante demais.
Voei o tempo inteiro perto do
teto, e estou muito feliz por ter
pontuado bem nestes dois dias.

Outro italiano que subiu na
classificação foi Filippo, de sé-
timo para quarto lugar, com 1.858
pontos, porém, bem próximo do

quinto colocado, Primoz, com
1.854. “Foi uma prova muito boa
para mim. Como se pode ver, vá-
rios pilotos chegaram no goal, o
que significa que foi um dia bom
pra voar. Ter três atletas da Itália
entre os quatro melhores nos dá
muita confiança.

O melhor brasileiro do dia
foi David Brito Filho, o sexto
colocado, somando 951 pontos.
Além de David, Carlos Nie-
meyer (913) em 14º, e Rafael de
Mello (910), em 15º, também
tiveram colocações significati-
vas, ajudando o Brasil a subir da
quinta para a terceira colocação
na classificação geral, agora com
5.292 pontos. Os italianos se-
guem na liderança, com 5.721, e
os tchecos aparecem em segun-
do, com 5.369.

“Consegui liderar bastante
tempo a prova e estive sempre
entre os primeiros durante o voo.
Daqui para frente, precisamos
melhorar. Estamos ainda atuan-
do de forma regular , então, é
hora de começar a chegar entre
primeiro ou segundo, para poder
brigar pelo título de equipes. Os
italianos estão muito bem, sabem

voar como time, será muito difí-
cil, mas vamos lutar até o final”,
destacou David Brito.

Rafael de Mello avaliou o seu
desempenho, desde o início do
voo até os momentos
decisivos. ”Prova de mais de 120
km e no começo do voo estava
difícil ganhar altura e, assim,
muitos pilotos voavam juntos. As
térmicas estavam raras no início,
mas depois melhorou. Deu para
fazer um voo de bastante veloci-
dade, com uma média bem rápi-
da de quase 50 km/h. No fim, foi
um dia muito bom”.

Alvaro Sandoli, o Nene Ro-
tor, também opinou a respeito do
segundo dia. ”O céu estava seco
e o teto bem alto. As condições
de voo estão nos surpreendendo,
porque nos dias de treino antes
do campeonato, chegou a ficar
bem ruim, turbulento e com mui-
ta nuvem. Chegou a fechar 100%
o céu e desde o início do Mun-
dial abriu e ficou super bom. Par-
ticularmente, poderia ter ido
melhor, mas cheguei atrasado na
rampa por uma troca de equipa-
mento e acabei me atrasando.
Cheguei no limite e isso me es-

tressou, mas analisando friamen-
te, o resultado foi bom”.

Mais resultados - Os resul-
tados divulgados acima são ex-
tra-oficiais. Para conferir as pon-
tuações e classificações de todos
os participantes do Mundial de
Asa Delta, individuais e por equi-
pes, basta acessar o endereço:
http://eventos.cbvl.esp.br/pt/21-
fai-mundial-de-asa-delta-brasilia-
2017#resultados. As informa-
ções completas dos inscritos, pro-
gramação, tempo real (live tra-
cking) e demais informações tam-
bém estão disponíveis no site.

Os países - Após a confirma-
ção das inscrições realizadas en-
tre domingo (6) e segunda-feira
(7), 26 países participam do 21º
Campeonato Mundial de Asa
Delta de Brasília: Alemanha, Ar-
gentina, Austrália, Áustria, Brasil,
Chile, Colômbia, Equador, Estados
Unidos, França, Grã-Bretanha,
Guatemala, Holanda, Hungria, Is-
rael, Itália, Japão, Liechtenstein,
México, Noruega, Nova Zelân-
dia, Paraguai, República Tcheca,
Suécia, Suíça e Venezuela.

O local das decolagens - Lo-
calizada a 92 km da Capital Fe-
deral, a cidade goiana de Formo-
sa conta com uma rampa a cerca
de 1.000 metros de altitude e,
por possuir clima seco e vento
constante, atrai atletas brasilei-
ros e estrangeiros praticantes do
esporte, recebendo anualmente,
desde 1984, uma das etapas do
Campeonato Brasileiro de Asa
Delta. No ar, a distância de um
voo direto é de 73 km, mas como
o percurso da prova passa por
pontos obrigatórios (tasks) os
pilotos voam de 90 a 150 km, de
acordo com os pontos escolhi-
dos pelos organizadores. Este
trajeto é definido de acordo com
a previsão meteorológica do dia
de cada etapa.

Mais informações: http://
www.brasilia2017.com.br/
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Andressa Oliveira de Mo-
rais deixou feliz o Estádio
Olímpico de Londres, depois
de disputar o grupo A da fase
de qualificação do lançamen-
to do disco, na manhã de sex-
ta-feira (11), pelo Campeona-
to Mundial. Vanessa marcou
62,80 m na segunda série de
tentativas e superou a marca
estabelecida para vaga na fi-
nal, que era 62,50 m. Aliás, ela
foi a primeira das 29 partici-
pantes a garantir vaga na final,
marcada para domingo (13), a
partir das 15:10, hora de Bra-
sília (19:10, hora local).

“Estou feliz porque estou
na final e mais contente ain-
da porque sei  que posso
f a z e r  m a i s ” ,  a f i r m o u  a
atleta que defende o EC Pi-
nheiros e tre ina com o es-
pec ia l i s ta  cubano Ju l ián
Mejías em Bragança Paulis-
ta, na pista do Centro Naci-
onal de Desenvolvimento de
A t l e t i s m o  ( C N D A ) ,  d a
Confederação Brasileira de
Atletismo (CBAt).

“A meta agora é repetir
minha marca na final”, pros-
seguiu Andressa, lembrando
que este ano ela bateu o re-
corde sul-americano com
64,68 m, que fez ao vencer o
Campeonato Sul-Americano
em Assunção, no Paraguai, a
23 de junho. Se alcançar o
objetivo, ela acha que pode
ficar entre as oito primeiras,
na final.

Numa manhã com vento
frio, mas também com sol na
capital britânica, Andressa,
paraibana de João Pessoa,
lembrou ainda que há cinco
anos já havia competido no
mesmo estádio, nos Jogos
Olímpicos de 2012. “Naque-
la ocasião não fui à final, ago-
ra tudo isso ficou no passado,
estou pensando é na prova de
domingo”, completou a atle-
ta, que completou 26 anos em
21 de dezembro último.

Também participou da
prova Fernanda Raquel Bor-
ges Martins, da B3 Atletismo,
29 anos, que treina com João
Paulo Alves da Cunha. Fernan-
da foi a 16ª na classificação
geral, 10ª no grupo B, com
58,51 m.

Tales e Fernando
Também na qualificação

do salto em altura o Brasil fez
boa figura, com Talles Frede-
rico Silva e Fernando Carva-
lho Ferreira. Eles marcaram
2,29 m, respectivamente nos
grupos A e B, ficaram a um
centímetro de igualar o recor-
de pessoal (têm 2,30 m) e a
dois de garantirem um lugar
na final (2,31 m).

“Cheguei muito perto do

Andressa de Morais
está na final do disco

do Mundial
Prova será disputada no domingo no Estádio Olímpico de
Londres

Talles Frederico Silva

recorde e da final”, disse Tal-
les. “Seis dos 12 finalista
marcaram 2,29 m, como a
gente, passaram pelos crité-
rios de desempate”, lembrou
o saltador do Pinheiros, de
26 anos, treinado por
Kiyoshi Takahashi.

Fernando também estava
contente, apesar de ter come-
çado a prova “um pouco ner-
voso”, segundo observou seu
treinador, José Antonio Raba-
ça. Um dos mais experientes
técnicos de Atletismo do
País, Rabaça disse que, de-
pois, “ele se acertou e fez
bons saltos”. Fernando tem
22 anos e compete pela B3
Atletismo.

Nos 100 m com barreiras,
Fabiana dos Santos Moraes,
de 31 anos, foi a sétima na
série 1 e 36ª na classificação
geral, com 13.40, com vento
contra de 1.4 m/s. Assim, não
se classificou para a fase se-
mifinal. “Dei um toque na se-
gunda barreira e isso pratica-
mente me tirou a chance de
lutar por um lugar na semifi-
nal”, disse depois da prova a
atleta, que defende o EC Pi-
nheiros e treina com Nelio e
Tania Moura.

No decatlo, os dois bra-
sileiros não foram felizes.
Luiz Alberto Cardoso de Ara-
újo, 10º na Olimpíada do Rio
2016, de 30 anos, bem que
tentou. Fez os 100 m, primei-
ra prova do decatlo, em
11.07. “Depois, senti uma le-
são na perna, ainda tentei fa-
zer o salto em distância, mas
não deu”, falou o atleta, da B3
Atletismo, que treina com
Edemar Alves.

Jefferson de Carvalho
Santos, por sua vez, nem pôde
largar nos 100 m. “O Jeffer-
son sentiu uma lesão na pan-
turrilha, não tinha condição
de competir”, explicou o
treinador-chefe da Seleção
Brasileira, Carlos Cavalheiro.
Jefferson compete pelo EC
Pinheiros e treina com José
Cordeiro de Carvalho.

Ainda nesta sexta-feira, a
partir das 15:10 (19:10), a
brasileira Eliane Martins dis-
puta a final do salto em dis-
tância. Atleta do EC Pinhei-
ros, treinada por Nelio e Ta-
nia Moura, ela fez 6,46 na
qualificação. Este ano já sal-
tou 6,69 m e seu recorde pes-
soal é 6,72 m.

O Brasil participa do Cam-
peonato Mundial de Atletis-
mo em Londres com recur-
sos do Programa Caixa de Se-
leções, da Confederação Bra-
sileira de Atletismo (CBAt),
patrocinada pela Caixa Eco-
nômica Federal.
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Meia Maratona do Rio 2017 terá
presença dos atuais campeões

A 21ª Meia Maratona Inter-
nacional do Rio de Janeiro já tem
seus dois primeiros destaques
confirmados. E são nada menos
que os atuais campeões da pro-
va, os brasileiros Giovani dos
Santos e Joziane Cardoso. Os
dois atletas da equipe Pé de Ven-
to estarão na corrida, uma das
melhores e mais belas do calen-
dário nacional, buscando o bi-
campeonato. A prova está marca-
da para o dia 20 de agosto. A pro-
gramação começará a partir das
8h, com largada na Praia de São
Conrado - Av. Prefeito Mendes
de Morais - e a chegada na Praça
Cuauhtemoc - Aterro do Flamen-
go, após 21.097 metros pela orla
da Cidade Maravilhosa.

A programação de largadas é
a seguinte: 8h, Elite feminino,
8h15, Cadeirante, 8h30, Elite
masculino, Pelotão Geral, Pre-
mium e Atleta com Deficiência.
Haverá uma prova d cinco 5k,
com largada e chegada no Aterro
do Flamengo,  com pelotão úni-
co, começando às 7h15.

Um dos principais nomes do
país nas provas de rua, o mineiro
Giovani dos Santos defenderá o

título conquistado no ano passa-
do, que acabou com um jejum de
sete anos dos atletas nacionais. 
Pentacampeão da Volta Interna-
cional da Pampulha (2012 a
2016), ele mostrou sua força ao
vencer a prova no ano passado,
temporada em que ficou com o
vice na Maratona de São Paulo e
foi, mais uma vez, o melhor bra-
sileiro na Corrida Internacional
de São Silvestre. Chega mais uma
vez na condição de favorito ao
topo do pódio.

A paranaense Joziane Cardo-
so será outro destaque brasilei-
ro neste ano. Ela também vem
brilhando nas últimas tempora-
das, com vitórias na Meia Mara-
tona Internacional de São Paulo,
Volta Internacional da Pampulha,
entre outros. Em bom momen-
to, ela tem tudo para brigar por
mais um resultado positivo na
21ª Meia Maratona Internacional
do Rio de Janeiro.

Considerada a melhor meia
maratona do país, ela tem um
percurso rápido e que possibili-
ta a obtenção de tempos baixos.
A prova ratificou sua importância
em 2008, em sua 12ª edição,

Joziane garantiu a dobradinha brasileira

quando também foi válida pelo
Mundial de Meia Maratona. Os
atletas Zersenay Tadese, da Eri-
tréia, com o tempo de
59min56seg, e Lornah Kiplaga, da
Holanda, 1h08min37seg, foram
os vencedores.

Entrega de kit - A entrega
do kit de participação, juntamen-
te com a cortesia do chip descar-
tável, será somente nos dias 17

e 18 de agosto, das 10h às 20h, e
no dia 19 de agosto, das 9h às
17h, na Loja Centauro Barra da
Tijuca - Av. das Américas, 900 -
Barra da Tijuca - Rio de Janeiro.
Não haverá entrega de kit no dia
da prova nem mesmo depois
dela, como consta no Regula-
mento do evento.

Mais informações no site
o f i c i a l ,
www.meiamaratonadoriodejaneiro.com.br 
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Handebol Masculino

Brasil se mantém na briga pela
classificação no Mundial Juvenil

Brasil tem mais dois jogos na etapa classificatória
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O Brasil conquistou uma im-
portante vitória na sexta-feira
(11) no Mundial Juvenil Mascu-

lino de Handebol, na Geórgia. Con-
tra os argentinos, a equipe fez mais
um jogo equilibrado e conseguiu

fechar o placar em 22 a 17 (7 a 7 no
primeiro tempo). Os primeiros pon-
tos da Seleção no campeonato man-
tiveram vivas as chances de classifi-
cação para as oitavas de final, primei-
ro objetivo no campeonato.

Os brasileiros começaram
melhores na partida e consegui-
ram abrir uma vantagem de três
gols sobre os vizinhos sul-ame-
ricanos. Depois, os adversários
puderam encaixar alguns contra-
ataques importantes, equilibra-
ram o jogo e passaram à frente.
Mas o Brasil foi buscar a dife-
rença e levou a partida ao empa-
te ainda no primeiro tempo.

Na segunda parte, o equilí-
brio permaneceu no início. Os
argentinos voltaram à liderança,
mas depois, com uma defesa bem
sólida, os brasileiros consegui-

ram quebrar o jogo dos ‘herma-
nos’ e com acertos importantes
nos contra-ataques voltaram a li-
derar e abrir uma diferença razo-
ável até o final do confronto.

“Essa primeira vitória foi
muito importante para as nossas
perspectivas. Queremos classifi-
car e estamos trabalhando jogo a
jogo para isso”, ressaltou o téc-
nico Washington Nunes.

“Foi uma partida bastante di-
fícil, com uma primeira parte di-
fícil ofensivamente, mas com um
trabalho defensivo muito consis-
tente, que deixou o jogo iguala-
do. Na segunda parte, consegui-
mos trabalhar muito melhor nas
ações de ataque. Passo a passo
conseguimos abrir e o resultado
foi importante para nós”,  acres-
centou.
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Expediente

Novo Polo está chegando ao
mercado brasileiro

O Novo Polo está chegando ao mercado
brasileiro para revolucionar o segmento de
compactos premium. O modelo está em fase
final de testes e avaliações em condições de
rodagem nas estradas brasileiras. O Novo
Polo será equipado com recursos de assis-
tência à direção, segurança e dinâmica veicu-
lar até então disponíveis apenas em modelos
de categorias superiores, como o Golf e o
Passat.

O Novo Polo será o primeiro em sua ca-
tegoria a oferecer recursos como freios a dis-
co nas quatro rodas com Sistema de Frena-
gem Automática Pós-Colisão (que freia o
veículo para evitar múltiplas colisões) e o
inovador BSW (Limpeza Automática dos
Discos de Freio), que seca os componentes
em caso de chuva, assegurando o menor es-
paço de frenagem e maior segurança.

Com três cilindros e 999 cm³ de cilin-
drada, o motor TSI que equipará o Novo
Polo é da família EA211 Total Flex - gaso-
lina, etanol ou a mistura dos dois combus-
tíveis. Com etanol, sua potência máxima é
de 128 cv, com torque máximo de 200 Nm
(20,4 kgfm), a partir de 1.500 rpm, com
gasolina ou etanol.

A nova transmissão automática de seis
marchas AQ250-6F Tiptronic é projetada
para carros com motores transversais e pos-

sui engrenagens planetárias, com acoplamen-
to por conversor de torque.

A transmissão oferece a opção de trocas
manuais sequenciais Tiptronic, operada por
meio da alavanca de câmbio ou pelas aletas
(paddle shifts) no volante. O motorista tam-
bém conta com o modo de acionamento es-
portivo (posição “S”), que altera os momen-
tos das trocas de marchas para rotações mais
elevadas, proporcionando aceleração mais
rápida, para um comportamento mais dinâ-
mico do veículo.

O Novo Polo terá configuração dianteira
independente tipo McPherson e interdepen-
dente na traseira, com eixo de torção. Para o
Brasil, a suspensão do Novo Polo foi eleva-
da em 20 mm em relação à versão Europeia,
ganhando barra estabilizadora dianteira de 20
mm de diâmetro (versão com motor TSI). As
molas e amortecedores possuem cargas defi-
nidas de acordo com as condições brasileiras,
garantindo mais conforto.

O Novo Polo será calçado com pneus
“verdes”, de baixa resistência ao rolamento,
que colaboram para a redução no consumo
de combustível – sem deixar de lado a alta
performance dinâmica, em dirigibilidade e fre-
nagens. Serão três medidas disponíveis: 185/
65 R15, 195/55 R16 e 205/50 R17.

Todas as versões do Novo Polo serão

equipadas com sistema de direção com assis-
tência elétrica. Além do excelente conforto e
precisão, uma das principais vantagens da
assistência elétrica em relação aos sistemas
de assistência hidráulica é só demandar ener-
gia quando necessário. Isso representa uma

redução no consumo de combustível de até
3% quando comparado com um sistema de
direção com assistência hidráulica (conven-
cional).

O Novo Polo terá freios a disco nas qua-
tro rodas como item de série nas versões TSI.

Os discos terão 276 mm de diâmetro nas ro-
das dianteiras e 230 mm de diâmetro nas ro-
das traseiras.

Todas as versões do Novo Polo serão
equipadas com M-ABS, que inclui o sistema
de freios antitravamento ABS (um dos mais
modernos disponíveis) e outros recursos de
segurança, como o EBD (distribuição eletrô-
nica das forças de frenagem). Também está
incluído no M-ABS o TC (Controle de Tra-
ção), e o ESS (Emergency Stop Signal ou Si-
nal de Frenagem de Emergência).

Nas versões TSI, o Novo Polo será
equipado de série com ESC – Controle
eletrônico de estabilidade. Opcional para
as demais motorizações do Novo Polo, o
ESC engloba vários outros recursos ele-
trônicos de assistência: HHC (Hill Hold
Control) ou controle de assistência de par-
tida em rampa; EDS (Elektronische Di-
fferenzialsperre) e XDS+ ou Bloqueio ele-
trônico do diferencial; BSW (Bremsschei-
bewischer ou Limpeza Automática dos
Discos de Freio; RKA+ ou Monitoramen-
to da pressão dos pneus.

Entre os recursos proporcionados pela
Estratégia Modular MQB está o Sistema de
Frenagem Automática Pós-Colisão, que aci-
ona automaticamente os freios do veículo
quando ele se envolve em uma batida.

Hyundai HB20 Edição
Comemorativa 5 anos

A Hyundai começou a comercializar nesta
semana o HB20 Edição Comemorativa 5
Anos, versão desenvolvida para celebrar os
cinco anos de sucesso do HB20, modelo que
se consolidou como um dos carros mais ven-
didos do Brasil. O seu preço é de R$ 49.630
para o modelo 1.0 L com cinco marchas, e R$
60.680 para o 1.6 L com câmbio automático.
Já o HB20S Edição Comemorativa 5 Anos
com motor 1.0 L com cinco marchas tem o
valor de R$ 54.015, enquanto que o 1.6 L e
câmbio automático é vendido por R$ 65.115.
A novidade está disponível para test-drive e
venda nas mais de 200 concessionárias da
Hyundai Motor Brasil distribuídas pelo País.

A gama de equipamentos oferecidos, o
visual exclusivo e a garantia especial de seis
anos – com um ano adicional à garantia tradi-
cional de cinco anos dos modelos Hyundai –
são os grandes atrativos da edição especial,
limitada a cinco mil unidades e disponível

para HB20 (hatch) e HB20S (sedã). A moto-
rização pode ser 1.0 ou 1.6, acoplada aos
câmbios manual de cinco marchas ou auto-
mático de seis velocidades, respectivamente.

Além dos itens da versão Comfort Plus,
a qual se baseia, o HB20 Edição Comemora-
tiva 5 Anos sai de fábrica com sensores de
estacionamento traseiros, vidros elétricos
one-touch nas quatro portas com abertura e
fechamento pela chave-canivete, volante com
regulagem de altura e profundidade, e central
multimídia blueMedia.

A central de entretenimento blueMedia®
traz tela de 7 polegadas sensível ao toque e
função de espelhamento de telefone celular
por meio dos sistemas OnCar®, Apple Car-
Play e Google Android Auto, este recente-
mente atualizado com o aplicativo Waze.
Conta ainda com comandos no volante, co-
nexão Bluetooth para telefonia, streaming de
áudio, acesso à agenda telefônica, compatibi-

lidade com iPod, MP3 player e reprodução
de fotos e vídeos.

Item bastante valorizado pelos consu-
midores, o equipamento blueMedia foi re-
centemente disponibilizado como opcional
para toda a linha 2018 do HB20. Como item
de série, ele está presente nas configurações
Premium, R spec e, a partir de agora, na Edi-
ção Comemorativa 5 Anos.

Por dentro, o HB20 Edição Comemora-
tiva 5 Anos recebe bancos de couro e tecido
na cor cinza e painel em dois tons, preto e
cinza. As laterais das portas dianteiras são
revestidas com o mesmo tecido dos bancos.
Complementam a especificação ar-condicio-
nado, direção hidráulica, retrovisores elétri-
cos com repetidores de seta, computador de
bordo com sete funções, incluindo o recurso
“aviso de manutenção programada”, banco
do motorista com ajuste de altura e banco
traseiro rebatível.

Os emblemas com a bandeira do Brasil
estilizada alusivos à versão especial compõem
o visual externo do HB20 Edição Comemo-
rativa 5 Anos junto com as rodas de liga leve
diamantadas de 15". As configurações com
motorização 1.6 chegam com lanternas Clear
Type, de visual mais limpo, como o nome
sugere. Enquanto isso, o modelo hatch tem
grade hexagonal dianteira com filetes croma-
dos. As cores disponíveis são a tradicional
sólida Branco Polar, sem custo adicional, e
as metálicas Prata Sand e Prata Metal, com
acréscimo de R$ 650.

Aplicativo Waze: Com a atualização pro-
movida recentemente pelo Google para o sis-
tema Android Auto, as centrais multimídia
blueMedia, que equipam os compactos HB20,
e blueNav, que equipam os SUV Creta, pas-
sam automaticamente a poder executar o apli-
cativo Waze diretamente na tela de 7" integra-
da ao painel, pois já estavam preparadas para
tanto. Não é necessária qualquer atualização
no veículo, apenas baixar a versão mais recen-
te do Android Auto no telefone celular.

Importados

Um dos SUVs de maior sucesso da mar-
ca, a segunda geração do Audi Q5 chegou às
concessionárias de todo o país no início de
agosto. O modelo chega recheado de novida-
des tecnológicas como o painel totalmente di-
gital Audi virtual cockpit e o sistema de con-
dução semiautônomo traffic jam assist. São
três versões disponíveis: Attraction, por R$
244.990, Ambiente, oferecida por R$ 274.990,
e Ambition, com preço inicial de R$ 292.990.

Em todas as opções, o novo Q5 é equi-
pado com motor 2.0 TFSI a gasolina, que
desenvolve 252 cv de potência e 370 Nm de
torque, disponíveis entre 1.600 e 4.500 rpm.
No quesito de desempenho, SUV chega aos
100 km/h em 6,3 segundos e sua velocidade
máxima é de 237 km/h.

O modelo também conta com transmis-
são S tronic de sete velocidades e dupla em-
breagem, com trocas feitas por meio da ala-
vanca ou de shift paddles atrás do volante.
Há ainda o sistema de tração integral perma-
nente quattro com tecnologia ultra, que dis-
tribui a força para as quatro rodas conforme
a necessidade.

Com 4,66 metros de comprimento, 1,89

A partir desta semana os clientes BMW
Motorrad passam a contar com uma nova
opção para aqueles que buscam adentrar no
segmento de motocicletas big trail premium.
Trata-se da inédita BMW F 700 GS, um pro-
duto que vinha gerando grande expectativa
entre os consumidores brasileiros e faz sua
estreia no portfólio da BMW Motorrad no
País por meio de uma ampla campanha de
pré-venda. Os interessados poderão acessar
e se cadastrar no hotsite exclusivo para este
novo modelo: www.bmwmotorrad.net.br/
F700GS.

A nova GS da Série F estará disponível
nas concessionárias em novembro, com pre-
ço especial de R$ 39.950. Ela também faz
parte da gama de modelos a ser produzida na
nova fábrica da BMW Motorrad em Ma-
naus (AM) e que agregará outras nove moto-
cicletas: F 800 GS, F 800 GS Adventure, F
800 R, R 1200 GS, R 1200 GS Adventure, S
1000 R, S 1000 RR e S 1000 XR, além da
inédita BMW G 310 R.

Os inúmeros atributos da BMW F 700
GS já são conhecidos internacionalmente:
uma condução prazerosa, proporcionada por
uma moto de fácil maneabilidade e segura em
qualquer tipo de terreno, e que dispõe de
potência apropriada tanto para o uso diário
quanto para longas viagens.

Ideal para quem busca, em uma única
moto, versatilidade no asfalto, alta tecnolo-
gia e, ainda, alta competência off-road, a nova
BMW F 700 GS se adequa perfeitamente às
necessidades do cliente, principalmente gra-
ças à dirigibilidade e uso misto, dentro e fora
da cidade. Para uma melhor menor em rela-
ção ao solo (820 milímetros) – ligeiramente
mais baixa em relação à BMW F 800 GS.

Ainda que seja o modelo de entrada do
portfólio, a nova BMW F 700 GS agrega

Motos

Novo Audi Q5 começa a
ser vendido no Brasil

m de largura, 1,66 m de altura e distância
entre-eixos de 2,82 m, o Q5 cresceu em rela-
ção à geração anterior. Apesar disso, o peso
em ordem de marcha foi reduzido em aproxi-
madamente 50 kg.

Outro destaque do modelo é sua lista de
equipamentos, que traz inovações tecnológi-

cas como o Audi virtual cockpit, conexão à
internet, ACC com traffic jam assist – que
assume a direção em trânsito congestionado
com velocidades de até 65 km/h –, além de
diversos sistemas de assistência ao motoris-
ta, garantindo a segurança e a alta confiabili-
dade do modelo.

BMW F 700 GS
chegará ao Brasil com

produção nacional
Big trail será produzida na nova fábrica de Manaus

atributos de motocicletas de categorias su-
periores, trazendo uma experiência premium
aos clientes recém-chegados à marca. Além
de design moderno, ela compartilha, por
exemplo, o já consagrado motor de dois cilin-
dros e oito válvulas com duplo comando, 798
cc, a gasolina, com refrigeração líquida, que
equipa a BMW F 800 GS, e se destaca por
sua confiabilidade e durabilidade. Este mo-
tor, que cativa, principalmente, pelas rápi-
das respostas associadas a uma impressio-
nante capacidade de retomada de velocidade
e baixo consumo, conta com sistema de inje-
ção de combustível combinado a uma caixa
de transmissão de seis marchas. A potência,
no caso da nova big trail, é de 75 cv (a 7.300
rpm), com torque máximo de 77 Nm (dispo-
níveis a 5.300 rpm). O pacote de itens de
segurança incorpora sistema de freios com
tecnologia BMW Motorrad ABS, com disco
duplo de 300 mm, na dianteira, e disco de
265 mm, na traseira.

A lista de itens de série é vasta e ressalta
as qualidades da moto. Entre os equipamen-
tos inclusos destacam-se ajustes de compres-
são da mola traseira, de retorno do amortece-
dor traseiro, dos manetes de freio e embrea-
gem, amortecimento variável auxiliar, balan-
ça de alumínio dupla, lentes das luzes indica-
doras de direção escurecidas, lanterna trasei-
ra em LED, sensor de cavalete lateral e toma-
da 12V.

A nova BMW F 700 GS faz sua estreia
no mercado nacional, em campanha de pré-
venda, com pacote Premium, disponível nas
cores cinza metálico e laranja, e equipada com
manoplas aquecidas e protetores de mãos,
controle de pressão dos pneus (RDC), com-
putador de bordo, controle de tração (ASC),
luzes indicadoras de direção em LED e cava-
lete central.


