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Justiça derruba liminar que havia suspendido
aumento de preços de combustível

Prefeitura assina protocolo de intenções
 para criação do Parque Augusta
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STF recebe decisão da Câmara
que rejeitou denúncia contra Temer

Poupança tem melhor
resultado para julho em três

anos, diz Banco Central

Esporte

São Paulo, 5, 6 e 7 de agosto de 2017www.jor nalodiasp.com.br

DÓLAR

OURO

EURO

Comercial
Compra:   3,12
Venda:       3,12

Turismo
Compra:   3,11
Venda:       3,11

Compra:   3,30
Venda:       3,30

Compra: 115,90
Venda:     144,67

Fonte: Climatempo

Manhã Tarde Noite

17º C

11º C

Sábado: Nublado
com aberturas de
sol à  tarde. Pode
garoar de manhã e
à noite.

Previsão do Tempo

Manhã Tarde Noite

20º C

9º C

Domingo: Dia de
sol com algumas
nuvens e névoa ao
amanhecer. Noite
com poucas nu-
vens.

Manhã Tarde Noite

23º C

8º C

Segunda: Sol com
algumas nuvens.
Não chove.

Mundial de Motovelocidade
retorna das férias

neste final de semana
Recomeçará neste final de

semana, na República Tche-
ca, o Mundial de Motovelo-
cidade. Nove etapas já se
foram com cinco diferentes
vencedores,  restam mais
nove, e a diferença na pon-
tuação entre o primeiro e o
quarto colocado é de apenas
10 pontos. Rossi é o maior
vitorioso no circuito, mas a
Yamaha venceu apenas uma
corrida nos últ imos seis
anos. A Ducati, de Dovisio-
so, traz uma nova carenagem,
na tentativa de melhorar ainda
mais o desempenho da fábri-
ca italiana.                 Página 7 Angel Nieto leva Rossi na 90ª vito˜ria do italiano
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Taxa de
desemprego
nos Estados
Unidos cai
para 4,3%
em julho

A taxa de desemprego nos
Estados Unidos (EUA) caiu
um décimo em julho, chegan-
do a 4,3%, e voltou a atingir
seu nível mínimo em 16 anos,
segundo dados divulgados na
sexta-feira (4) pelo Departa-
mento de Trabalho america-
no. A informação é da Agên-
cia EFE.

A economia americana
criou 209 mil novos empregos,
acima dos 180 mil esperados
pela maioria de analistas, um
indicador positivo que respal-
da a solidez do mercado traba-
lhista nos EUA.

Os setores que impulsio-
naram a criação de emprego
foram a hotelaria, a saúde e
empresas de profissionais li-
berais.

A média salarial regis-
trou, além disso, uma mode-
rada alta de 0,3%, até US$
26,36 por hora.         Página 3

IRONMAN 70.3 Alagoas
estreia neste domingo,

 em Pajuçara

IRONKIDS
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Brasileira da show na
esgrima e conquista bronze

no Panamericano

Victoria Vizeu

A brasileira Victoria Vizeu,
atleta do Clube Atlético Pau-
listano, de apenas 13 anos, fi-
cou com a medalha de bronze
ao vencer a americana no Pan
American Youth & Veteran Fen-
cing Championships.

O Panamericano que acon-
teceu em St Thomas, US Virgin
Islands - Caribe, contou com a
participação de países como Es-
tados Unidos, México, Chile e
Porto Rico na última semana.

Na categoria Espada Femi-
nina Pré Cadetes, onde compe-

tiam 21 atletas de diversos
países, Victória deu um ver-
dadeiro show sobre a ameri-
cana e trouxe para o Brasil,
com todo o orgulho, a meda-
lha de bronze.

Mas Victória ainda quer
muito mais, esse é só o co-
meço de uma trajetória que,
com certeza ainda trará para o
Brasil muitas conquistas nes-
se esporte ainda pouco explo-
rado em nosso país.Parabéns
Victória Vizeu e parabéns Bra-
sil por mais essa conquista!
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Brasil enfrenta Sérvia neste
sábado por vaga na final

do Grand Prix
Página 7

O maior circuito de triatlo do
mundo será a atração deste do-
mingo em Alagoas O IRONMAN
70.3 Alagoas, válido pelo circui-
to mundial da categoria, fará sua
estreia, reunindo mil atletas de
12 países, de todos os continen-
tes, na Praia de Pajuçara, um dos
pontos turísticos de Maceió.

Eles terão pela frente o de-
safio de 1,9 km de natação, 90
km de ciclismo e 21,1 km de
corrida.                         Página 7

Real-Moeda Nacional
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Pelo terceiro mês seguido, os
brasileiros depositaram mais do que
sacaram na poupança. Em julho, a
captação líquida (depósitos menos

retiradas) somou R$ 2,3 bilhões, in-
formou o Banco Central. O valor é
menor que a captação líquida regis-
trada em junho (R$ 6,1 bilhões), mas

foi o melhor resultado para meses
de julho desde 2014, quando os de-
pósitos tinham superado as retiradas
em R$ 4 bilhões.             Página 3

O Supremo Tribunal Fede-
ral (STF) recebeu na sexta-fei-
ra(4) a decisão da Câmara dos
Deputados de não autorizar a
Corte a analisar a denúncia da
Procuradoria-Geral da Repúbli-
ca (PGR) contra o presidente
Michel Temer.

A formalidade é necessária
para que a Corte decida como
ficará a tramitação das acusa-
ções contra Temer e o ex-de-
putado federal Rodrigo Rocha

Loures, que também foi denun-
ciado. O caso será remetido ao
ministro Edson Fachin, relator
da denúncia, a quem caberá a
decisão sobre o caso.

Uma das possibilidades é
que a tramitação da denúncia
contra Temer fique suspensa
até o fim do ano que vem,
quando o presidente deixará o
mandato e pode voltar a ser
investigado na primeira instân-
cia da Justiça.          Página 4
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Petrobras anuncia reajuste
médio de 6,9% do gás

de cozinha

Aposentadoria por idade será
reconhecida automaticamente

pelo INSS
O Instituto Nacional do Se-

guro Social (INSS) determinou,
por meio de portaria, o reconhe-
cimento automático da aposen-
tadoria por idade a partir da veri-
ficação das informações cons-
tantes nos sistemas da autarquia

e nas bases de dados do governo
federal. A medida, em vigor des-
de o fim de julho, estabelece que
o segurado não precisa mais
comparecer a um posto de aten-
dimento para solicitar esse tipo
de aposentadoria.         Página 4

A Petrobras reajustou em
6,9%, em média, os preços do
gás liquefeito de petróleo para
uso residencial, envasado pe-
las distribuidoras em botijões
de até 13 quilos (GLP P-13).

O reajuste do gás de cozinha
entra em vigor à 0h deste sá-
bado (5) e, de acordo com a
estatal, acompanha a política
de preços divulgada no dia 7 de
junho deste ano.        Página 3

Temer defende parlamentarismo
para 2018 e diz que sofreu

processo “kafkiano”



Indicação de condutor infrator pode
ser feito pelo site do Detran.SP

Página 2 São Paulo
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cesar.neto@mais.com

C Â M A R A 

Rolando audiências públicas pra disciplinar concessões de
serviços, obras e bens públicos que - via Plano Municipal de De-
senvolvimento (PMD) - serão realizadas, introduzindo alterações
na lei 26.211 / 2015 ...    

D E 

... Na justificativa, o prefeito João Doria (PSDB) argumenta
que o PMD é um instrumento fundamental pra que os objetivos
da sua gestão sejam alcançados, pela adoção de modelos mais
modernos e eficazes ...  

S Ã O   P A U L O 

... pra que sejam melhor administrados os bens  e os serviços
até agora geridos pela administração, empregando os recursos
obtidos nas áreas prioritárias pra população: saúde, educação,
habitação, transporte etc. 

P R E F E I T U R A  

Depois do ataque ao PPS-PHS, via Lapa , a pergunta é: quais
os partidos da base de Doria estão sendo atacados com as denún-
cias de que os Prefeitos Regionais [chefes de gabinete] da Moóca,
Ipiranga, Campo limpo, ...

D E 

... Jabaquara e Pirituba sabiam que rolava alguma irregulari-
dade ou até corrupção na questão da publicidade de rua em seus
territórios ? Até que ponto isso não vai desgastar a relação do
vice-prefeito e Secretário ... 

S Ã O  P A U L O 

... Bruno Covas (PSDB) e seu Adjunto Lepique [foi Subpre-
feito na Vila Mariana] com o prefeito Doria e a marca de gestão
ética que ele pretende deixar pra campanha do próprio Bruno na
eleição paulistana de 2020 ?  

G O V E R N O  ( S P )

Como sempre, o candidato à Presidência Alckmin
(PSDB) não tira de ninguém - tipo o deputado federal e
seu Secretário Pesaro (PSDB) - o direito de achar que tem algu-
ma chance pra ser candidato à sua sucessão.   

P A R T I D O S 

Nas mãos do senador Jucá (PMDB), enquanto relatório final
da reforma partidária que tem prazo até o final de setembro pra
entrar em vigor já em 2018. Fundo público de financiamento
das campanhas eleitorais; ...

P O L Í T I C O S 

... Cláusulas de desempenho, que uma vez não alcançadas ma-
tam os pequenos partidos; possível fim das coligações, por conta
da adoção do

Distritão (no caso de São Paulo os primeiros 70 deputados
federais ...

B R A S I L E I R O S 

... mais votados, seja qual for o partido, votando mais adiante
Distrito ou Distrito misto e a manutenção da ‘janela’ [infidelida-
de partidária] agora e futura. Projeção até 2022: queda dos atuais
35 cerca de 15 partidos.    

H I S TÓ R I A S  

A Associação dos Cronistas de Política de São Paulo tá com-
pletando 70 anos de fundação. A coluna que você está lendo tá
completando 25 anos de publicação diária na imprensa de São
Paulo [via Internet desde 1996].

E D I T O R 

O jornalista Cesar Neto publica esta coluna diária de política
desde 1992. Ela foi se tornando referência e uma via das liberda-
des possíveis. Ele está dirigente na Associação dos Cronistas de
Política (São Paulo - Brasil). 

CESAR
 NETO

w w w. c e s a r n e t o . c o m

Jornal        O DIA        S. Paulo
Administração e Redação
Viaduto 9 de Julho, 180
1º andar - Sala 11
CEP: 01050-060
Fone: 3258-1822

Periodicidade: Diária
Exemplar do dia: R$  2,30

Assinatura on-line
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 Balanços, Atas e
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Jornalista Responsável
Maria Augusta V. Ferreira
Mtb. 19.548

Quem recebeu uma multa do
Departamento Estadual de Trân-
sito de São Paulo (Detran.SP)
por uma infração cometida por
outra pessoa que dirigia seu veí-
culo não precisa mais enviar car-
tas ou procurar uma unidade do
departamento para informar
quem era o real condutor. Desde
junho de 2016 o serviço pode ser
feito pela internet.

A indicação de condutor deve
ser feita pelo proprietário sem-
pre que o veículo for conduzido
por outra pessoa e for registra-
da alguma infração na ocasião.
Isso permite que a pontuação
seja atribuída na habilitação cor-
reta. Do contrário, o dono do
veículo será considerado o res-
ponsável pela infração e recebe-
rá os pontos. Cabe ressaltar que
a multa é sempre vinculada ao
cadastro do veículo e cobrada do
proprietário legal do bem.

Apesar da facilidade, pouca
gente ainda utiliza a ferramenta

eletrônica para a indicação de
condutor. Em 2017, apenas 3%
dos 34 mil pedidos referentes a
multas do Detran.SP foram ca-
dastrados via internet. O
Detran.SP verifica se a assinatura
e a imagem da foto que constam
na  CNH do condutor indicado
pelo proprietário correspondem
às registradas no sistema de co-
leta biométrica, realizada em
todo cadastro para primeira ha-
bilitação, renovação, mudança e
adição de categoria.

O órgão autuador varia de
acordo com o tipo de infração e
a localidade em que foi cometi-
da. Infrações mais comuns,
como, por exemplo, avanço de
sinal vermelho, estacionamento
irregular, excesso de velocidade,
circulação em faixa exclusiva e
desrespeito ao rodízio, são regis-
tradas por órgãos de trânsito das
prefeituras. Nas estradas, as mul-
tas, em geral, são aplicadas pela
Polícia Rodoviária Federal

(PRF) e pelo Departamento de
Estradas de Rodagem (DER).

Conforme estabelece a le-
gislação federal, cada órgão de
trânsito é responsável pelas au-
tuações que realiza. Por isso, só
quem registrou a infração pode
receber a indicação de condutor
e processar os pontos.

Passo a passo
Para enviar a indicação de

condutor pela internet ao
Detran.SP, basta ir em “Acesse
os Serviços Online”, no topo
da página e clicar em “Indicação
de condutor”.

Depois de fazer um rápido
cadastro para criar login e senha
de uso pessoal, é só digitalizar
o formulário de indicação de
condutor (por meio de scanner
ou foto) e fazer o upload no
portal. O dono do veículo deve
preencher todos os campos, as-
sinar no local apropriado e co-
letar a assinatura do motorista

infrator.
O envio deve ser feito den-

tro do prazo informado na noti-
ficação, que é, no mínimo, de 15
dias. O passo a passo para fazer
a indicação de condutor de au-
tuações feitas pelo Detran.SP
pode ser acessado aqui.

Não é possível indicar con-
dutor para infrações de exclusi-
va responsabilidade do proprie-
tário do veículo, como, por
exemplo, licenciamento em
atraso, placas ilegíveis e falta de
equipamento obrigatório.

Além disso, nenhum cidadão
deve aceitar receber a pontua-
ção de uma infração que não foi
cometida por ele porque pode
caracterizar crime de falsida-
de ideológica. Nesse caso, os
envolvidos respondem na Jus-
tiça e podem ser presos por um
período que varia de um a cin-
co anos. Qualquer suspeita de
irregularidade deve ser denun-
ciada à polícia.

Prefeitura assina protocolo de intenções
para criação do Parque Augusta

A cidade de São Paulo terá
mais uma área verde e de lazer
para a população. O prefeito João
Doria assina nesta sexta-feira (4)
o protocolo de intenções para a
criação do Parque Augusta, após
um acordo entre a Prefeitura,
Ministério Público e as constru-
toras Cyrela e Setin, proprietári-
as do terreno de quase 24 mil m²
localizado entre as ruas Caio Pra-
do e Marquês de Paranaguá, na
região central. Esta é uma deman-
da de mais dez anos dos morado-
res e frequentadores da região.

O acordo envolveu represen-
tantes da Prefeitura, do Ministério
Público e das incorporadoras. O
projeto passará por diferentes eta-
pas judiciais, administrativas e jun-
to à Câmara Municipal. A estimati-
va é que as obras do parque sejam
iniciadas e concluídas em 2018.

A Prefeitura irá permutar com
as incorporadoras uma área de cer-
ca de 18 mil m² localizada em um
terreno de 48 mil m², próximo à
Marginal Pinheiros, onde funciona
atualmente a Prefeitura Regional de
Pinheiros e uma base da CET. As

construtoras deverão realizar as
seguintes contrapartidas:

Elaboração do projeto bási-
co e executivo do local, implan-
tar o Parque Augusta e ser res-
ponsável pela sua manutenção
durante 24 meses;

Implantação de um Centro de
Educação Infantil (CEI) para o
atendimento de 200 crianças en-
tre zero e três anos e 11 meses
de idade, preferencialmente na
região Sul;

Implantação de um Centro
Temporário de Atendimento
(CTA) para o atendimento de 260
pessoas em situação de rua;

Construção do novo edifício-
sede da Prefeitura Regional de
Pinheiros;

Revitalização e manutenção
da Praça Roosevelt, no Centro de
São Paulo, por 24 meses;

Revitalização e manutenção
da Praça Victor Civita, em Pinhei-
ros, por 24 meses;

Integração entre Praça Roo-
sevelt e Parque Augusta, com
implantação de um corredor ver-
de na Rua Gravataí;

Descontaminação do terreno
em Pinheiros.

Caberá à Prefeitura obter a
autorização legislativa para a ela-
boração do Projeto de Interven-
ção Urbana (PIU), que viabiliza a
permuta, e obter a abertura de
matrícula junto ao cartório.

Perícias na área
O município também deve

elaborar os estudos preliminares
de implantação dos equipamen-
tos que serão construídos, acom-
panhar os projetos executivos e
os memoriais descritivos das
obras projetadas. Para a realiza-
ção dos projetos e avaliação das
contrapartidas, serão feitas perí-
cias para a comparação dos valo-
res de mercado dos terrenos do
Parque Augusta e de Pinheiros.

O secretário municipal de
Justiça, Anderson Pomini, expli-
ca que potencial construtivo, lo-
calização da área, o investimen-
to por metro quadrado e outros
fatores serão considerados para
a definição da metragem da área
em Pinheiros que será permuta-

da com as construtoras. “Há a
necessidade de apurarmos o valor
da área equivalente do Parque Au-
gusta. Para que não haja prejuízo à
Prefeitura, e também não haja pre-
juízo aos proprietários das áreas,
perícias serão realizadas. Tudo será
homologado pelo Judiciário, que
indicará um perito, justamente para
que faça a apuração desses dois
valores. Ou seja, tomará o cuidado
de se certificar que a Prefeitura
em momento algum estará em
desvantagem em relação ao acor-
do que está proposto.”

O andamento do acordo será
acompanhado por técnicos da
Prefeitura e pelos promotores
Sílvio Marques, José Carlos Blat,
Valter Santin e Luís
Roberto Proença,  a Promotoria
de Justiça do Patrimônio Públi-
co, Social e Ambiental, que fis-
calizam todo o processo para a
viabilização do Parque Augusta.
O município também irá garantir
a participação social na criação
do parque em uma audiência pú-
blica, prevista para acontecer em
dezembro deste ano.

Dois novos trens são adquiridos
para atender usuários da CPTM

Dois novos trens para ope-
ração na CPTM foram entregues
na sexta-feira (4) na Estação
Luz. Uma das composições vai
operar na Linha 7-Rubi (Luz-
Francisco Morato) e a outro na
serviço Expresso Leste, na Li-
nha 11-Coral (Luz-Guaianases).

“Nós estamos aqui na Esta-
ção Luz com o secretário Clo-
doaldo (Pelissioni, de Transpor-
tes Metropolitanos) e o presi-
dente da CPTM, Paulo de Ma-
galhães, entregando mais dois
trens. Chegamos, então, há 18
trens novinhos, zero quilôme-

tros”, comentou o governador
durante a cerimônia de entrega
das composições.

O governador ainda comen-
tou as características dos trens
e elogiou a tecnologia emprega-
da neles. “Cada trem possui oito
carros em um salão contínuo, ar
condicionado, iluminação de
led, câmeras, maior motoriza-
ção, conforto e segurança para
os usuários da CPTM. Mais
trens, mais mobilidade e mais
qualidade no transporte de São
Paulo”, completou Alckmin,
lembrando que um dos trens foi

fabricado pela CAF, em Horto-
lândia, e o outro pela Hyundai,
em Araraquara.

Com essas unidades, a ope-
ração contará com 18 composi-
ções novas do lote de 65 enco-
mendados. As demais serão en-
tregues até o final de 2018. “Va-
mos entregar, até o ano que vem,
dois trens por mês, um trem a
cada 15 dias, ininterruptamente,
completou Alckmin.

Os trens têm salão contínuo
de passageiros (passagem livre
entre os carros) e monitoramen-
to com câmeras na parte exter-

na e interna, além de serem
acessíveis a pessoas com mo-
bilidade reduzida ou deficiên-
cia (contam com sinalização
visual para identificação de as-
sentos preferenciais, mapa di-
nâmico e áudio, além de espa-
ço para cadeirantes).

As composições também
dispõem de monitores digitais
internos com informações e in-
teração das principais notícias
sobre a prestação de serviços,
além de reconhecimento eletrô-
nico automático do maquinista
por meio de biometria.

Curte vintage? Veja dicas do Procon-SP
para compras em sebos e brechós

Para os amantes da cultura
vintage, que curtem itens antigos
e clássicos, visitar lugares como
sebos e brechós é um passatem-
po prazeroso e normalmente
rende boas compras por preços
mais acessíveis.

No entanto, é preciso ficar
atento a alguns cuidados na hora
de escolher, já que não se tratam
de produtos novos nem com es-
toque para reposição em caso de
problemas.

Por isso, o Procon-SP pre-
parou algumas dicas para que
o consumidor não tenha sur-
presas desagradáveis, como
registrar os defeitos por es-
crito, exigir a nota fiscal,
saber com antecedência  sobre
garantia e formas de pagamen-
to, entre outras.

Confira abaixo e boas com-
pras!

– Exija que todos os defei-
tos que a roupa possa conter se-
jam documentados por escrito;

– Mesmo sendo peças já usa-
das, o consumidor tem 90 dias
para reclamar de defeitos na rou-
pa, desde que ele não tenha sido
informado dos mesmos anteri-
ormente, ou de outros vícios que
não eram aparentes no momen-
to da compra;

– Também é importante ficar
atento à política de troca destes
estabelecimentos, lembrando
que a troca de produtos por mo-
tivo de cor, tamanho ou gosto
não é obrigatória;

– Como muitos destes esta-
belecimentos não possuem es-
toques com o mesmo modelo de
roupa, a troca pode ser feita por
outro produto que agrade o con-
sumidor;

– A loja só é obrigada a efe-
tuar a substituição em caso de
defeitos na mercadoria;

– Pesquise preços entre pro-
dutos similares, uma vez que
dentro deste segmento é difícil
achar objetos idênticos;

– Seja qual for a compra, a
nota fiscal deve ser exigida. Ela
é um documento importante no
caso de eventual utilização da
garantia;

– Produtos usados também
possuem garantia, conforme es-
tabelece o Código de Defesa do
Consumidor. Mesmo que haja
informação que o consumidor
adquiriu o produto “no estado em
que se encontra”;

– É indispensável que o for-
necedor descreva detalhada-
mente, no caso de peças com
algum vício (aquele que possui

um defeito que não traz riscos à
saúde e segurança do consumi-
dor, como um eletroeletrônico
que não funciona ou uma roupa
com defeito de fabricação), os
possíveis problemas que o pro-
duto tenha, uma vez que a infor-
mação é um direito básico do
consumidor;

– Para efetuar reclamação de
vícios aparentes e de fácil cons-
tatação, o prazo é de até 90 dias.
A contagem deste prazo se ini-
cia na entrega efetiva do produ-
to. Lembrando que os vícios apa-
rentes relatados na nota fiscal,
ou no recibo de compra, não
podem ser reclamados;

– Muita atenção para as com-
pras de livros, CDs, DVDs, re-
vistas ou publicações. A Lei Es-
tadual 8.124/92 prevê que, para
estes produtos, deverá ser man-
tida uma amostra para o exame
do consumidor, exceção feita
àqueles que, por força de lei ou
determinação de autoridade
competente, devem ser comer-
cializados lacrados;

– Os preços deverão ser in-
formados de maneira clara, pre-
cisa e de fácil visualização para
o consumidor. Se o produto es-
tiver na vitrine, o valor também
deve ser exposto;

– A aceitação de cheques e
cartões é uma opção dos esta-
belecimentos. Porém, a partir do
momento em que o cheque é
aceito, o lojista não pode fazer
restrições (não aceitar cheques
de contas recentes, por exem-
plo). Vale lembrar que as lojas
não são obrigadas a receber che-
ques de terceiros, de outras pra-
ças ou administrativos. No caso
de cartão (débito e crédito), o
fornecedor não pode impor li-
mite mínimo para essa forma de
pagamento.

Compras pela Internet
Nas compras feitas fora do

estabelecimento comercial (In-
ternet, telefone, catálogo, por
exemplo), o consumidor pode
desistir do negócio em sete dias,
contados a partir da data da aqui-
sição ou do recebimento do pro-
duto.

Troca de produto
Como muitos destes esta-

belecimentos não possuem es-
toques com o mesmo título de
livro, por exemplo, a troca
pode ser feita por outro pro-
duto que agrade o consumidor.
Verifique as condições junto
ao estabelecimento.



Poupança tem melhor resultado
para julho em três anos, diz BC
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Taxa de desemprego
nos Estados Unidos

cai para 4,3% em julho
A taxa de desemprego nos Estados Unidos (EUA) caiu

um décimo em julho, chegando a 4,3%, e voltou a atingir
seu nível mínimo em 16 anos, segundo dados divulgados na
sexta-feira (4) pelo Departamento de Trabalho americano. A
informação é da Agência EFE.

A economia americana criou 209 mil novos empregos,
acima dos 180 mil esperados pela maioria de analistas, um
indicador positivo que respalda a solidez do mercado traba-
lhista nos EUA.

Os setores que impulsionaram a criação de emprego fo-
ram a hotelaria, a saúde e empresas de profissionais libe-
rais.

A média salarial registrou, além disso, uma moderada alta
de 0,3%, até US$ 26,36 por hora.

A taxa de participação trabalhista também aumentou, de
62,8% a 62,9%, o que mostra que cada vez mais americanos
retornam à busca ativa por emprego.

O presidente dos EUA, Donald Trump, reagiu rapidamen-
te para comemorar o dado, quando se completam seis meses
do seu mandato.

“Excelentes cifras de emprego recém divulgadas, e estou
apenas começando. Muitos regulamentos que freavam a con-
tratação continuam caindo. O impulso volta aos EUA”, es-
creveu Trump em uma mensagem em sua conta no Twitter.

Esse bom dado também favorece um novo aumento das
taxas de juros por parte do Federal Reserve (Fed, banco cen-
tral americano), atualmente entre 1% e 1,25%, antes do fi-
nal do ano. (Agencia Brasil)

Ministério Público
dominicano pede

prisão de indiciado
no caso Odebrecht

O Ministério Público da República Dominicana solicitou,
na sexta-feira (4), 18 meses de prisão preventiva, como me-
dida de coerção, para o ex-funcionário Bernardo Castellanos,
o único dos 14 indicados no país pelos subornos da Odebre-
cht que ainda não tinha se apresentado à Justiça. As informa-
ções são da agência EFE.

Castellanos foi detido na quarta-feira (2) no Aeroporto In-
ternacional Las Américas (AILA), no leste da capital domini-
cana, em sua chegada em um voo procedente do Panamá.

O acusado, contra quem pesava uma ordem de captura in-
ternacional, não tinha se apresentado perante a Justiça devido
a compromissos profissionais na Guatemala, disse nesta sex-
ta-feira seu advogado, Marino Elsevyf, na audiência a cargo
do juiz Francisco Ortega, da Suprema Corte de Justiça (SCJ).

Castellanos trabalhou como diretor técnico da Empresa de
Geração Hidroelétrica Dominicana (Egehid) entre 2000 e
2004 e está sendo acusado de receber subornos para a adjudi-
cação (ato judicial que dá a alguém a posse e a propriedade de
determinados bens) pela Odebrecht do projeto de construção
da represa Pinalito.

O advogado do acusado disse, no entanto, que este “não
era legislador, não era ministro” e não tinha capacidade de
decisão, uma vez que era “simplesmente um técnico”. Ele
assegurou que seu cliente não fugirá do processo, razão pela
qual solicitou ao juiz que não aceite a solicitação de prisão
preventiva apresentada pelo Ministério Público, que disse,
por sua vez, que Castellanos “representa o tipo ideal de peri-
go de fuga”.

Ortega é o mesmo magistrado responsável pelo caso dos
outros envolvidos na distribuição dos US$ 92 milhões que a
construtora brasileira afirmou ter pagado na República Do-
minicana para garantir a execução de projetos de infraestru-
turas entre 2001 e 2014.

Pelo caso Odebrecht foram indiciadas mais 13 pessoas,
entre elas o agora ex-ministro de Indústria e Comércio, Te-
místocles Montás, e o presidente do Partido Revolucionário
Moderno (PRM, principal da oposição), Andrés Bautista, em
liberdade condicional desde 8 de julho após um mês de prisão
preventiva.

Na prisão só permanecem o empresário Angel Rondón, as-
sinalado pelo Ministério Público como a pessoa que recebeu
e distribuiu os subornos, e o ex-ministro de Obras Públicas,
Víctor Díaz Rúa, um importante dirigente do governista Par-
tido da Liberdade Dominicana (PLD). (Agencia Brasil)

Pelo terceiro mês seguido,
os brasileiros depositaram mais
do que sacaram na poupança. Em
julho, a captação líquida (depó-
sitos menos retiradas) somou
R$ 2,3 bilhões, informou o Ban-
co Central. O valor é menor que
a captação líquida registrada em
junho (R$ 6,1 bilhões), mas foi
o melhor resultado para meses
de julho desde 2014, quando os
depósitos tinham superado as
retiradas em R$ 4 bilhões.

Apesar do desempenho po-
sitivo nos três últimos meses, as

retiradas continuam maiores que
os depósitos em 2017. Nos sete
primeiros meses do ano, a cader-
neta de poupança registrou sa-
ques líquidos de R$ 9,96 bi-
lhões. Mesmo assim, esse foi o
melhor resultado para o perío-
do de janeiro a julho desde
2014, quando a aplicação tinha
registrado captações líquidas de
R$ 13,6 bilhões.

Até 2014, os brasileiros de-
positavam mais do que retiravam
da poupança. Naquele ano, as
captações líquidas chegaram a

R$ 24 bilhões. Com o início da
recessão econômica, em 2015,
os investidores passaram a reti-
rar dinheiro da caderneta para
cobrirem dívidas, num cenário
de queda da renda e de aumento
de desemprego. Em 2015, R$
53,5 bilhões foram sacados da
poupança, a maior retirada líqui-
da da história. Em 2016, os sa-
ques superaram os depósitos em
R$ 40,7 bilhões.

A poupança voltou a atrair
recursos mesmo com a queda de
juros. Isso porque o investimen-

to voltou a garantir rendimentos
acima da inflação, que está em
queda. Nos 12 meses termina-
dos em julho, a poupança rendeu
7,11%. O Índice de Preços ao
Consumidor Amplo (IPCA)-15,
que funciona como uma prévia
da inflação oficial, acumula
2,78% no mesmo período, no
menor nível para o período des-
de 1999. Na segunda-feira (7),
o Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística (IBGE) divul-
ga o IPCA cheio de julho. (Agen-
cia Brasil)

Inflação para famílias de menor renda
acumula alta de 1,84% até julho

A inflação - medida pelo Ín-
dice de Preços ao Consumidor
- Classe 1 (IPC-C1), que se re-
fere às famílias de menor renda
(1 a 2,5 salários) - fechou julho
com alta de 0,31%, taxa 0,76
ponto percentual acima da apu-
rada em junho, quando houve va-
riação de -0,45%. Com o resul-
tado, o indicador acumula alta de
1,84% no ano e 2,4% nos últi-
mos 12 meses.

Os dados foram divulgados
na sexta-feira (4), no Rio de Ja-

neiro, pelo Instituto Brasileiro
de Economia da Fundação Ge-
tulio Vargas (Ibre/FGV) e indi-
cam que a inflação para as famí-
lias de menor renda está em
menor patamar do que a que
mede a variação dos preços das
famílias de maior renda.

Segundo a FGV, em julho, o
IPC-BR (que apura a inflação
para a totalidade das famílias
brasileiras) registrou variação
de 0,38%, resultado 0,07 ponto
percentual acima do IPC-C1 do

mesmo mês. Já a taxa do indica-
dor nos últimos 12 meses ficou
em 3,45%, resultado 1,05 pon-
to percentual superior aos 2,4%
do IPC-C1.

Taxas sobem
Segundo a FGV, seis das oito

classes de despesa componentes
do índice apresentaram acrésci-
mo em suas taxas de variação,
com destaque para Habitação,
que saiu de uma deflação de
0,96% para uma alta de 1,36%;

Alimentação (de -0,78% para -
0,36%) e Transportes (de -
0,39% para 0,06%).

Em contrapartida, os grupos
Vestuário (0,93% para -0,01%)
e Saúde e Cuidados Pessoais
(0,39% para 0,14%) apresenta-
ram decréscimo nas taxas de va-
riação. Nestas classes de despe-
sa, destacam-se itens como rou-
pas (0,96% para -0,11%) e arti-
gos de higiene e cuidados pes-
soais (0,65% para 0,01%), res-
pectivamente. (Agencia Brasil)

O Índice de Preços da Com-
panhia de Entrepostos e Arma-
zéns Gerais de São Paulo (Cea-
gesp) apresentou elevação de
2,34% em julho, depois de um
aumento de 1,31% em junho. No
acumulado desde janeiro, houve
alta de 5,10%, mas nos últimos
12 meses, os preços tiveram um
recuo médio de 8,14%.

Esse índice reflete a variação
de preços de alimentos frescos
no mercado atacadista, inclu-
indo 150 itens entre frutas, le-
gumes, verduras, pescado e di-
versos.

Segundo análise técnica da
Ceagesp, “com os baixos índices
pluviométricos, as culturas des-

Preços de legumes
sobem 2,34% em

julho, em São Paulo
A Petrobras reajustou em

6,9%, em média, os preços do
gás liquefeito de petróleo para
uso residencial, envasado pelas
distribuidoras em botijões de até
13 quilos (GLP P-13). O reajus-
te do gás de cozinha entra em
vigor à 0h deste sábado (5) e, de
acordo com a estatal, acompa-
nha a política de preços divulga-
da no dia 7 de junho deste ano.
O ajuste anunciado foi aplicado
sobre os preços praticados sem
incidência de tributos.

A companhia destacou que a
lei brasileira garante liberdade
de preços no mercado de com-
bustíveis e derivados e que as
revisões feitas nas refinarias

Petrobras anuncia
reajuste médio de 6,9%

do gás de cozinha
providas de irrigação sofreram
muito com a falta de água e apre-
sentaram elevados preços, so-
bretudo, os legumes”.

A previsão da entidade é de
que este mês o cenário seja se-
melhante ao de julho, porém,
sem maiores reflexos de pre-
ços sobre os legumes que lide-
raram as altas com reajuste mé-
dio de 14,2% 

Entre os produtos que mais
subiram de preço estão os pi-
mentões amarelos e verme-
lhos  (83,3%);  tomate
(37,4%),  p imentão verde
(32,6%),  ervi lha  tor ta
(27%),  jiló (20,6%) e quiabo
(18,9%%). (Agencia Brasil)

podem ou não se refletir no pre-
ço final ao consumidor. A Petro-
bras calculou que, se os repasses
feitos especialmente por distri-
buidoras e revendedores forem
levados, integralmente, aos pre-
ços ao consumidor, o preço do
botijão de GLP P-13 pode ser
reajustado, em média, em 2,2%
ou cerca de R$ 1,29. O valor vai
depender da manutenção das mar-
gens de distribuição e de reven-
da e das alíquotas de tributos.

A estatal ressaltou que o úl-
timo reajuste ocorreu em 5 de
julho deste ano e que a altera-
ção atual não se aplica ao GLP
destinado a uso industrial ou
comercial. (Agencia Brasil)

Vendas de veículos aumentam 1,9%
em julho de 2017, diz Anfavea

As vendas de veículos subi-
ram 1,9% em julho em compara-
ção com as do mesmo período do
ano passado. No mês passado, fo-
ram vendidas 184.800  unidades
contra as 181.400 de julho de
2016. Na comparação com junho,
houve queda de 5,2%, com a ven-
da de 195 mil unidades. No acu-
mulado do ano, foram licenciadas
1.204.260 unidades, o que repre-
senta alta de 3,4% ante as
1.164.940 do mesmo período do
ano passado. Os dados foram di-
vulgados pela Associação Nacio-
nal dos Fabricantes de Veículos
Automotores (Anfavea).

“As vendas do acumulado do
ano, com leve crescimento, mos-
tram estabilização, mais ou menos
em linha com o que havíamos pre-
visto nesses últimos meses”, dis-
se o presidente da Anfavea, Anto-
nio Carlos Botelho Megale.

Segundo a Anfavea, a produção
cresceu 17,7% no último mês,

com 224.763 novas unidades ante
as 190.612 de julho do ano passa-
do. Em relação a junho houve au-
mento de 5,9%. No acumulado de
janeiro a julho, foram produzidas
1.488.041 unidades, 22,4% a
mais do do que no mesmo perío-
do de 2016.  “Quando temos uma
exportação adequada, nossa pro-
dução é reforçada. Essa produção
tem ajudado a reduzir a capacida-
de ociosa das montadoras. Esse
resultado de julho é significativo
porque em junho tivemos algumas
paralisações técnicas em algumas
fábricas. Por isso, o crescimento
é pequeno, mas mostra estabiliza-
ção”, disse Megale.

Quanto às exportações, o mês
de  julho registrou queda de 2,4%,
ao passar de 67.360 unidades
para 65.722. Entretanto, na com-
paração com julho do ano passa-
do, as vendas para comércio ex-
terno registraram aumento de
42,5% e no acumulado do ano,

55,3%, ao passar de 283.054 uni-
dades para 439.586.

“As exportações continuam
com boa tendência. Os números
mais baixos no mês não são sig-
nificantes, e o importante é a con-
sistência que têm mostrado no
acumulado do ano. Isso mostra
que cada vez mais o nosso pro-
duto está tendo melhor aceita-
ção principalmente nos vizinhos
da América Latina e que os es-
forços em colocar produtos no
mercado têm dado bons resul-
tados. Tivemos recorde históri-
co no acumulado e estamos ca-
minhando talvez para ter melhor
resultado de exportações”, afir-
mou Megale.

Em valores, as exportações al-
cançaram US$ 1,384 bilhão em ju-
lho, 46,8% a mais do que no mes-
mo mês de 2016. Na comparação
com junho, o crescimento foi de
1,3%. “Quando olhamos o acumu-
lado de janeiro a julho, o cresci-

mento foi de 52%. Conseguimos
trazer para o Brasil US$ 8,792 bi-
lhões, ficando acima da média his-
tórica dos últimos 10 anos.”

Segundo os dados, o estoque
está estável, em 217 mil unidades.
“É um estoque levemente acima do
ideal, mas nada que cause preocu-
pação. Em geral, o mês de agosto
tem mostrado bons resultados. En-
tão, é natural que o estoque esteja
preparado para a demanda”, acres-
centou o dirigente da Anfava. 

De acordo com Megale, no
mês de julho houve leve cresci-
mento do número de postos de tra-
balho no setor (0,2 %) . Entretan-
to, houve ajuste na base de 2017,
com uma das empresas fazendo atu-
alizações em seus números, o que
influencia na base comparativa da
entidade. A Anfavea informou que,
em julho, 12.198 funcionários es-
tavam em layoff e no Programa de
Proteção ao Emprego (PPE).
(Agencia Brasil)

DECLARAÇÃO DE PROPÓSITO
MENANES CHAVES BARROS CARDOSO, inscrito no CPF nº 952.982.663-04
DECLARA, nos termos do art. 6º do Regulamento Anexo II à Resolução nº 4.122, de 2 de agosto de 2012, sua 
intenção de exercer cargo de administração na LIMINE TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES 
MOBILIÁRIOS LTDA., inscrita no CNPJ nº 24.361.690/0001-72.
ESCLARECE que eventuais objeções à presente declaração devem ser comunicadas diretamente ao Banco 
Central do Brasil, no endereço abaixo, no prazo de quinze dias contados da divulgação, por aquela Autarquia, 
de comunicado público acerca desta, por meio formal em que os autores estejam devidamente identificados, 
acompanhado da documentação comprobatória, observado que o declarante pode, na forma da legislação em 
vigor, ter direito a vistas do processo respectivo.
BANCO CENTRAL DO BRASIL
Departamento de Organização do Sistema Financeiro (Deorf)
Gerência Técnica em São Paulo - Avenida Paulista, nº 1.804 – 5º andar
CEP 01310-922 – São Paulo - SP

Justiça derruba liminar que
havia suspendido aumento de

preços de combustível
O vice-presidente do Tribu-

nal Regional Federal da 2ª Re-
gião (TRF2), desembargador
Guilherme Couto de Castro, der-
rubou a liminar concedida na
quinta-feira (3) pela Justiça Fe-
deral de Macaé que havia suspen-
dido o aumento do preço dos
combustíveis. A liminar foi con-
cedida após uma ação popular,
que pedia a suspensão dos efei-
tos do decreto assinado no dia
20 de julho pelo presidente Mi-
chel Temer, que elevou as alí-
quotas do Programa de Integra-
ção Social (PIS) e da Contribui-

ção para o Financiamento da Se-
guridade Social (Cofins) sobre
a comercialização de gasolina,
óleo diesel e etanol.

A Advocacia-Geral da União
(AGU) recorreu da decisão e o
pedido foi acolhido pelo TRF2.
Em sua decisão, o desembarga-
dor entendeu que a decisão do
juiz de primeiro grau “permite
multiplicar, em lesão à ordem
administrativa, ações populares
distribuídas em outros recantos
do país, já noticiadas e já sus-
pensas por outros Tribunais Re-
gionais, contra a regra legal per-

tinente”.
Ainda em sua decisão, o vice-

presidente do TRF2 lembrou que
a medida da primeira instância
poderia causar prejuízo à ordem
pública, “tendo em vista o eviden-
te impacto na arrecadação e no
equilíbrio nas contas públicas”.

Essa foi a terceira liminar
que tentou suspender a suspen-
são do aumento dos tributos so-
bre combustíveis. As duas ante-
riores, no Distrito Federal e na
Paraíba, também foram suspen-
sas depois que a AGU recorreu
das decisões.

Alíquotas
O reajuste nas alíquotas do

PIS/Cofins sobre a gasolina, o
diesel e o etanol foi determina-
do por meio de decreto presi-
dencial no dia 20 de julho.  A alí-
quota subiu de R$ 0,3816 para
R$ 0,7925 para o litro da gaso-
lina e de R$ 0,2480 para R$
0,4615 para o diesel nas refina-
rias. Para o litro do etanol, a alí-
quota passou de R$ 0,12 para R$
0,1309 para o produtor. Para o
distribuidor, a alíquota, antes
zerada, aumentou para R$
0,1964. (Agencia Brasil)
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que rejeitou denúncia contra Temer
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O Supremo Tribunal Federal
(STF) recebeu na sexta-feira(4) a
decisão da Câmara dos Deputados
de não autorizar a Corte a analisar
a denúncia da Procuradoria-Geral
da República (PGR) contra o pre-
sidente Michel Temer.

A formalidade é necessária
para que a Corte decida como
ficará a tramitação das acusações
contra Temer e o ex-deputado
federal Rodrigo Rocha Loures,
que também foi denunciado. O
caso será remetido ao ministro
Edson Fachin, relator da denún-
cia, a quem caberá a decisão so-
bre o caso.

Uma das possibilidades é
que a tramitação da denúncia
contra Temer fique suspensa até

o fim do ano que vem, quando o
presidente deixará o mandato e
pode voltar a ser investigado na
primeira instância da Justiça. No
caso de Loures, que não tem
foro privilegiado, a decisão deve
confirmar se o ex-parlamentar
continuará sendo alvo de inqué-
rito no Supremo ou se as inves-
tigações seguirão para a primei-
ra instância. Caberá à PGR fazer
os pedidos formais ao ministro.

A autorização prévia da Câ-
mara para processar o presiden-
te da República está prevista no
Artigo 86 da Constituição: “Ad-
mitida a acusação contra o pre-
sidente da República, por dois
terços da Câmara dos Deputa-
dos, será ele submetido a julga-

mento perante o Supremo Tribu-
nal Federal, nas infrações penais
comuns, ou perante o Senado
Federal, nos crimes de respon-
sabilidade”.

Denúncia
No mês passado, o procura-

dor-geral da República, Rodrigo
Janot, denunciou o presidente
Michel Temer ao Supremo pelo
crime de corrupção passiva. A
acusação está baseada nas inves-
tigações iniciadas a partir do
acordo de delação premiada da
JBS. O áudio da conversa grava-
da pelo empresário Joesley Ba-
tista, um dos donos da empresa,
com o presidente, em março, no
Palácio do Jaburu, também é

uma das provas usadas no pro-
cesso.

O ex-deputado federal Ro-
drigo Rocha Loures (PMDB-
PR) também foi denunciado pelo
procurador pelo mesmo crime.
Loures foi preso no dia 3 de ju-
nho por determinação do minis-
tro Edson Fachin. Em abril, Lou-
res foi flagrado recebendo uma
mala contendo R$ 500 mil, que
teria sido enviada pelo empresá-
rio Joesley Batista, dono da JBS.

Durante a investigação, a de-
fesa de Temer questionou a le-
galidade das gravações e os be-
nefícios concedidos ao empre-
sário Joesley Batista pela PGR
na assinatura do acordo de dela-
ção premiada. (Agencia Brasil)

O juiz federal Sérgio Moro
determinou na sexta-feira(4) a
transferência do ex-presidente
do Banco do Brasil e da Petro-
bras, Aldemir Bendine, para o
Complexo Médico Penal de
Pinhais, na região metropolita-
na de Curitiba. Bendine está de-
tido na carceragem da Polícia
Federal (PF), na capital parana-
ense, desde que foi preso no
último dia 27, durante a 42ª
fase da Operação Lava Jato.

A transferência do réu para
o presídio havia sido solicita-
da pela PF no começo da ma-
nhã desta sexta-feira sob o ar-
gumento da “necessidade de
manter a separação de presos”,
uma vez que alguns dos detidos
sob custódia do órgão celebra-
ram acordos de colaboração
premiada.

Em despacho publicado no
final da manhã, Moro concor-
dou com o posicionamento da
PF. “A carceragem da Polícia
Federal é prisão de passagem e
a permanência nela depende de
condições excepcionais, como
é o caso da necessidade de pro-
teção a condenados que cele-
braram acordo de colaboração
premiada, como Marcelo Bahia
Odebrecht”, diz o texto.

Moro determina
transferência de

Bendine para
Complexo Médico
Penal em Pinhais

Segundo o juiz, as instala-
ções do Complexo Médico
Penal são adequadas, ainda que
não perfeitas: “Não houve, por
outro lado, em três anos da as-
sim denominada Operação Lava
Jato, notícia de qualquer inci-
dente contra a integridade fí-
sica dos presos ali mantidos”.

Reconsideração
No começo da tarde, a de-

fesa de Aldemir Bendine en-
viou a Sérgio Moro um pedido
de reconsideração da decisão
de transferência. Segundo o
documento, o réu possui uma
filha com desordens psiquiátri-
cas que necessita visitar o pai
semanalmente para que não
haja piora do quadro clínico.

“Ocorre que, conforme é
cediço, as visitas no Comple-
xo Médico Penal pressupõem
uma rigorosa revista íntima,
que, em virtude do caráter de
exposição a ela inerente, pode-
rá servir de agravante à já deli-
cada situação da saúde mental
da garota”, diz a petição.

Os advogados de Bendine
finalizam o documento pedin-
do que Moro reconsidere a de-
cisão “por razões humanitári-
as”. (Agencia Brasil)

Veículos blindados apreendidos na Lava Jato
são cedidos para a segurança do Rio

O juiz titular da 7ª Vara Fe-
deral Criminal do Rio, Marcelo
Bretas, responsável pelas inves-
tigações do braço da Operação
Lava Jato no Rio de Janeiro, expe-
diu ofício  na sexta-feira(4) ao se-
cretário de Segurança Pública do
Rio, Roberto Sá, informando que
há, num galpão da Transportadora
Trans-Expert – Vigilância e Trans-
porte de Valores, em Santo Cristo,
zona portuária do Rio, 46 veículos
blindados da empresa à disposição
e que podem ser utilizados pelos
órgãos de segurança pública do
estado do Rio de Janeiro.

A secretaria poderá vistoriar

os veículos e informar à Justi-
ça, com a maior brevidade pos-
sível, quais pretende utilizar,
identificando-os.

Bretas pede, ainda, que sejam
informados os veículos sobre os
quais há interesse da Secretaria
de Segurança, com a avaliação,
registrando-se o estado em que
se encontra cada veículo, inclu-
sive com fotografias.

Pedido
No início de junho último, o

delegado Vinicius Ferreira Do-
mingos, titular da Delegacia de
Combate às Drogas, pediu ao juiz

Marcelo Bretas, que dez veículos
blindados da empresa Trans-Ex-
pert ficassem como patrimônio
para o estado. Na solicitação, o
delegado alega que o governo se
encontra em grave crise financei-
ra e que as operações da delega-
cia especializada contra o tráfico
de drogas são feitas em comuni-
dades com alto poder de fogo.

Lava Jato
De acordo com investiga-

ções da força-tarefa da Opera-
ção Lava Jato, o ex-governador
Sérgio Cabral (PMDB) e seu
grupo contavam com um “banco

paralelo” para movimentar o di-
nheiro da corrupção. Esse papel
era desempenhado pela transpor-
tadora Trans-Expert Vigilância e
Transporte de Valores, que tinha
um cofre usado para guardar e
distribuir o dinheiro do grupo.

Os blindados foram apreen-
didos durante a Operação Ponto
Final, desencadeada em julho,
que teve por objetivo desarticu-
lar organização criminosa que
atuava no setor de transportes do
Rio e prendeu empresários do
setor acusados de desvios de
cerca de R$ 500 milhões.
(Agencia Brasil)

O presidente Michel Temer
sugeriu que o Brasil adote um
modelo parlamentarista de go-
verno já para as próximas elei-
ções, em 2018, em uma entre-
vista concedida à Rádio Band-
news. Ao responder a um ques-
tionamento sobre mudanças
eleitorais e reforma política, o
presidente considerou que essa
é uma hipótese que não seria
“despropositada”.

“Eu acho que nós podería-
mos pensar, uma mera hipótese,
num parlamentarismo para 2018,
não é? Eu acho que não seria
despropositado. Pelo menos eu
não veria como um despropósi-
to”, afirmou.

Na entrevista, concedida  na
quinta-feira (3), o presidente
reforçou que vai levar adiante
uma proposta de reforma políti-
co-eleitoral, elaborada em co-
mum acordo com o Congresso
Nacional e o Tribunal Superior
Eleitoral, com a intenção de que
ela seja válida para as próximas
eleições.

Algumas mudanças, no en-
tanto, especialmente no que se
refere às regras eleitorais, teri-
am ser aprovadas nas duas casas
do Congresso até o próximo
mês, porque a lei prevê a chama-
da anualidade, que garante que
mudanças na legislação eleito-
ral somente entrem em vigor se
aprovadas até um ano antes do
pleito. Outras leis teriam que ser
aprovadas com seis meses de
antecedência da eleição.

O presidente também negou
que seu governo tenha ficado
parado durante os últimos 70
dias, enquanto ele enfrentava no
Congresso o processo de análi-
se da denúncia contra ele, feita
pelo procurador-geral da Repú-
blica Rodrigo Janot, por corrup-
ção passiva. Temer ressaltou que,
no período, foram aprovadas 12
medidas provisórias e a Refor-
ma Trabalhista. 

Temer defende
parlamentarismo para
2018 e diz que sofreu
processo “kafkiano”

O presidente classificou o
processo na Câmara como “kafki-
ano”, em referência ao escritor
Franz Kafka, que escreveu, entre
outros, o livro O Processo, em
que o personagem Josef K. é in-
vestigado por um tribunal, mas
desconhece qual é a acusação.

“Parece uma coisa kafkiana.
Você começa um processo de
tentativa de retirar o presidente
da República sem um motivo
sólido. Você sabe que há aquela
história da gravação, que foi feita
por um cidadão que havia con-
fessado milhares de crimes e, na
verdade, foi algo muito bem ur-
dido, muito bem articulado”,
afirmou, desqualificando as pro-
vas apresentadas pelo procura-
dor com base no áudio entregue
por Joesley Batista, dono da JBS.

Para Temer, o resultado final
da votação a seu favor o deixa
mais fortalecido para pautas fu-
turas que serão defendidas pelo
governo no Congresso, como a
reforma da Previdência. Nas
contas do presidente, além de
seus 263 votos favoráveis, ele
teve mais dois deputados que não
compareceram, mas declararam
ser contra o prosseguimento da
denúncia. Além deles, outros 20
que se abstiveram por, no enten-
dimento de Temer, não querer
votar contra o relatório pelo ar-
quivamento da denúncia. Assim,
o presidente considera que já
tem 285 votos na Câmara dos
Deputados.

“Eu me sinto fortalecido para
isso [votação da reforma da Pre-
vidência]. Você sabe que eu con-
tei até praticamente 285 votos
numa questão que foi discutida
ontem e, para aprovar a emenda
da Previdência, são necessários
308 votos. Mas, de qualquer
maneira, eu sei que muitos que
votaram contra [o arquivamento
da denúncia] são a favor da re-
forma da Previdência”, afirmou.
(Agencia Brasil)

Empresa que administra presídios do AM
deve pagar multa milionária por rebeliões

A empresa Umanizzare, que
administra os presídios do Ama-
zonas, deverá pagar mais de R$
7 milhões em multas ao gover-
no do estado. De acordo com
informações da Procuradoria-
Geral do Estado (PGE-AM), a
cobrança se refere aos motins e
fugas de detentos nos anos de
2015 e 2016, não incluindo o
massacre ocorrido em janeiro de
2017 no Complexo Penitenciá-
rio Anísio Jobim (Compaj), onde
mais de 60 detentos foram mor-
tos e pelo menos 200 consegui-
ram fugir.

A empresa já responde a um
processo no Tribunal de Justiça
do Amazonas referente a multas
devidas ao estado no valor de R$
3,2 milhões, ajuizadas neste mês.

A cobrança, segundo a PGE,
é em decorrência do não cum-
primento de cláusulas dos con-
tratos firmados com a Secreta-
ria Estadual de Administração
Penitenciária (Seap). Não hou-
ve um acordo entre a pasta e a
empresa, o que levou a Seap a
solicitar que a Procuradoria ins-
crevesse a Umanizzare na dívida
ativa do estado.

“A empresa não cumpriu
com suas obrigações principais,
que são evitar a ocorrência de
conflitos e fugas dos presos nos
anos de 2015 e 2016. Por isso,
o Estado tomou essa providên-
cia legal que está prevista em
contrato”, explicou o subprocu-
rador-geral do Estado, Victor
Cipriano.

O prazo para pagamento dos
valores devidos encerrou no dia
1º. A PGE disse que vai acionar
a Justiça para cobrar a dívida.

Em nota, a empresa disse
que, em relação à cobrança da

Procuradoria, vai recorrer admi-
nistrativamente. Sobre o proces-
so judicial, informou que ainda
não recebeu a notificação.

A Umanizzare é responsável
pela gestão de oito unidades pri-
sionais no Amazonas e duas no
Tocantins. Em janeiro deste ano,
o contrato com a empresa com
o governo amazonense foi reno-
vado por mais um ano.

A assessoria de imprensa da
Seap confirmou as informações
e que a cobrança das multas foi
um pedido da própria pasta.
(Agencia Brasil)

Rio terá delegacia especializada para
combater crimes raciais e intolerância

O secretário estadual de Di-
reitos Humanos e Políticas para
Mulheres e Idosos, Átila Nu-
nes, recebeu  na sexta-feira(4)
o aval do governador Luiz Fer-
nando Pezão para dar segui-
mento ao processo de estru-
turação e criação da Delega-
cia de Combate a Crimes Ra-
ciais e Delitos de Intolerância
(Decradi), em conjunto com a
Polícia Civil. “O governador
autorizou e, agora, a gente vai
fazer um trabalho junto com a
Polícia Civil para que a dele-
gacia seja criada nos próxi-
mos dois meses”.

Átila Nunes destacou a gra-
vidade dos casos de intolerância
no estado do Rio de Janeiro. “O
que a gente vem percebendo é a
profundidade desses casos.
São casos, inclusive, como
foi o da Casa do Mago, que
passam a ser quase uma ten-
tativa de homicídio.” Na úl-
tima segunda-feira (31), hou-

ve uma tentativa de incêndio na
Casa do Mago, tradicional cen-
tro espiritual localizado no Hu-
maitá, zona sul da capital flu-
minense. Na quarta-feira (2),
criminosos jogaram uma bom-
ba no local.

A transexual Amanda Castro
relatou ter sido vítima de agres-
são transfóbica, no último dia
26. No caso de pessoas LGBT
(lésbicas, gays, bissexuais, tra-
vestis, transexuais e transgêne-
ros), Átila Nunes salientou que
são muitos os casos de agressão
séria que “podem, inclusive, le-
var a óbito a vítima”.

Na quinta-feira (3), ganhou
repercussão o caso do refugia-
do sírio Mohamed Ali, que tra-
balha como vendedor ambulan-
te em Copacabana e foi vítima
de intolerância. “Foi agredido de
forma não só verbal, mas amea-
çado fisicamente”, observou o
secretário que vê, nesse caso, até
uma agressão psicológica.

Resultados positivos
Nunes acredita que a criação

da Decradi trará dois resultados
positivos. O primeiro é que, com
uma delegacia especializada, ha-
verá profissionais preparados
para atender os casos de crimes
de ódio como um todo. “Já traz
uma qualificação que ajuda mui-
to na apuração desses casos.”

A criação da delegacia tam-
bém será importante porque a
vítima de intolerância poderá
ter certeza de que vai encon-
trar um ambiente muito mais
acolhedor para fazer o regis-
tro. “Eu considero, inclusive,
que a criação dessa delegacia
é um divisor de águas, como
foram as delegacias especiali-
zadas no atendimento às mulhe-
res”, disse o secretário.

Na semana que vem, Átila
Nunes pretende se reunir com o
chefe da Polícia Civil, Carlos
Augusto Leba, para proceder à
operacionalização da delegacia.

Nunes considera que, para a se-
cretaria, vai ser um “ganho gi-
gantesco”, porque um dos traba-
lhos do órgão é encaminhar as
vítimas de crimes raciais e into-
lerância religiosa para as dele-
gacias para efetivar o registro.
Com a Decradi, o encaminha-
mento será feito de forma mais
prática, segundo ele.

De acordo com dados do
serviço Disque 100, foram re-
gistradas 79 denúncias de cri-
mes de intolerância religiosa no
Rio de Janeiro em 2016, au-
mento de 119% em comparação
ao ano anterior.

A Secretaria de Direitos
Humanos oferece assistência
psicológica, social e jurídica às
vítimas de intolerância religio-
sa no Rio de Janeiro. Denúnci-
as podem ser feitas à Superin-
tendência de Igualdade Racial e
Diversidade Religiosa pelo te-
lefone (21)  2334-5540. (Agen-
cia Brasil)

Aposentadoria por idade será
reconhecida automaticamente pelo INSS

O Instituto Nacional do Se-
guro Social (INSS) determinou,
por meio de portaria, o reconhe-
cimento automático da aposen-
tadoria por idade a partir da ve-
rificação das informações cons-
tantes nos sistemas da autarquia
e nas bases de dados do governo
federal. A medida, em vigor des-
de o fim de julho, estabelece que
o segurado não precisa mais
comparecer a um posto de aten-
dimento para solicitar esse tipo
de aposentadoria.

O INSS vai fazer uma pesqui-
sa mensal para identificar os se-

gurados que já têm o direito dis-
ponível e enviará comunicado so-
bre a concessão do benefício. O
segurado também poderá requerer
a concessão do benefício por meio
do canal 135. Para a realização do
pedido será solicitada a confirma-
ção dos dados pessoais, como
ocorre no sistema tradicional.

De acordo com a portaria, o
INSS enviará comunicado indi-
cando as informações sobre os
dados da concessão e pagamen-
to do benefício ao cidadão as-
sim que houver o reconheci-
mento do direito.

Atualmente, a aposentadoria
por idade é um benefício ao tra-
balhador que comprovar o míni-
mo de 180 meses de trabalho,
além da idade mínima de 65
anos, se homem, ou 60 anos, se
mulher. Para o chamado “segu-
rado especial”, a idade mínima
é reduzida em cinco anos.

No grupo de segurados espe-
ciais estão profissões como
agricultor familiar, pescador ar-
tesanal, além de indígenas. Para
receber o benefício nessa con-
dição, o trabalhador deve estar
exercendo a atividade no mo-

mento da solicitação do benefí-
cio. Caso não comprove o tem-
po mínimo de trabalho necessá-
rio ao segurado especial, o tra-
balhador poderá pedir o benefí-
cio com a mesma idade do tra-
balhador urbano, somando o
tempo de trabalho como segu-
rado especial ao tempo de tra-
balho urbano.

Informações como cálculo
do benefício e documentos ne-
cessários para solicitação do
benefício podem ser acessa-
dos na página do INSS. (Agen-
cia Brasil)
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Mundial de Motovelocidade retorna
das férias neste final de semana

O TRIATHLON NO BRASIL ESTÁ PRESTES
A RECUPERAR O FÔLEGO.
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DISTÂNCIA DISTÂNCIA

Sprint OLÍMPICA

NATAÇÃO 750 m
CICLISMO 20 km
CORRIDA 5 km

NATAÇÃO 1.5 km
CICLISMO 40 km
CORRIDA 10 km

CONFIRA O CALENDÁRIO 2017

RIACHO GRANDE
ETAPA 2

24 DE SET
2017

 ESTRADA VELHA DE SANTOS

RIACHO GRANDE
ETAPA 1

30 DE ABR
2017

 ESTRADA VELHA DE SANTOS

SÃO PAULO - SP

USP
ETAPA 2

15 DE NOV
2017

RIO E JANEIRO - RJ

RECREIO DOS 
BANDEIRANTES

ETAPA 1

08 DE OUT
2017

SÃO CARLOS - SP

PARQUE DAMHA
ETAPA 2

22 DE OUT
2017

SÃO CARLOS - SP

PARQUE DAMHA
ETAPA 1

11 DE JUN
2017 INSCREV

A-SE

As férias dos pilotos do Mun-
dial de Motovelocidade chega-
ram ao final. Ótimo para nós,
amantes da velocidade sobre
duas rodas. Neste domingo terá
inicio a segunda metade do cam-
peonato, com a etapa da Repúbli-
ca Tcheca no autódromo de Brno.
A notícia triste é que, recomeça
com luto pela morte do treze ve-
zes campeão mundial Ángel Nie-
to (70), que faleceu em virtude a
um acidente de quadriciclo ocor-
rido no final de julho. Um dos
maiores nomes do desporto es-
panhol, Nieto em quase 20 anos
de carreira, ganhou seis Campe-
onatos do Mundo na categoria
50cc e sete na 125cc totalizando
13 títulos que, por ser superstici-
oso, ele dizia ser 12+1 assumin-
do assim o número de Mundiais
conquistados, utilizando a mesma
fórmula nos autógrafos que dava.
É o terceiro piloto de todos os
tempos com mais vitórias em
Grande Prémios, apenas supera-
do por Giacomo Agostini (122)
e Valentino Rossi (115), com
quem teve um momento memo-
rável em 2008 no GP de França.
Com a vitória, naquele grande
premio, Rossi igualava-se ao es-
panhol em 90 triunfos e ambos
subiram na moto do italiano e fi-
zeram a volta de consagração,
com Rossi abanando uma bandei-
ra onde estava estampado
“90+90” referente às vitorias

Nova carenagem para a Ducati  (2)

dos dois ícones desse esporte.
As férias foram dos pilotos,

mas as equipes continuaram tra-
balhando duro para encarar essa
segunda etapa do mundial. A Du-
cati manteve seu piloto Danilo
Petrucci realizando testes, e traz
para essa etapa uma nova carena-
gem. A Aprilia também se man-
teve ativa conseguindo melhorar
a força de seus propulsores. Na
Yamaha, o diretor do time decla-
rou que ambos pilotos, Rossi e

Viñales terão  sempre o mesmo
material e suporte da equipe, e
que, o adversário real é Marc
Marquez, da Honda.

Valentino Rossi, que compe-
tirá pela 22ª vez consecutiva no
circuito tcheco, é o piloto com
mais vitórias em Brno, totalizan-
do sete ao lado de seu desafeto, o
ex-piloto Max Biaggi. Com rela-
ção às fábricas,  o maior número
de vitórias, desde a introdução dos
motores de 4 tempos em 2002, é

da Honda com sete triunfos se-
guida pela Yamaha com seis.

Durante a entrevista coletiva
na quinta feira, Rossi afirmou
que a constância neste mundial
fará a diferença para a conquista
do campeonato. A luta está acir-
rada com pouca distância entre
os primeiros colocados. Quando
questionado sobre  o espirito
combativo entre os pilotos do
passado e os de hoje, o italiano
respondeu que: “O espirito  de
luta é o mesmo, acontece que no
passado podia-se mudar a tática
durante a corrida, e hoje os pneus
permitem um ritmo forte desde
o inicio, não dando chance de
inventar muita coisa durante a
prova”. O atual campeão mundi-
al Marc Marquez concorda com
Rossi sobre a constância para se
obter a conquista do título e dis-
se que, essa segunda etapa não
será fácil pois, vários pilotos tem
condições de estar na ponta. Do-
visioso, da Ducati, também com-
partilha do mesmo pensamento
e, afirma que para estar na frente
nessa luta, deve-se focar pelo
pódio, já que as características
das pistas, nas nove provas res-
tantes, são bastante diversas. No
ano de 2019 a Finlândia sediará
uma etapa do campeonato mun-
dial, num acordo assinado com a
Dorna e validade até 2024. O au-
tódromo ainda está em constru-
ção na região sul do país.
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Pelo terceiro ano consecu-
tivo a maior família do off-road
nacional, numa das maiores
equipes de rali do Brasil já está
preparada para repetir o suces-
so no Rally dos Sertões, que
será realizado de 19 a 26 de
agosto, largando em Goiânia
(GO) para terminar em Sorriso
(MT). Atual campeã na catego-
ria UTV, apoiada pelo Divino
Fogão Rally Team a ‘Família da
Poeira’ vai percorrer 2.793 km
entre oito cidades dos dois Es-
tados, sendo 1.822 km de Es-
peciais cronometradas, utili-
zando três Can-Am Maverick
X3 para os irmãos Bruno, Ga-
briel e Rodrigo Varela.

“Faltando poucos dias para
o Rally dos Sertões estamos
muito ansiosos para esta edição
histórica. Estamos com gás to-
tal na preparação do Can-Am
Maverick X3, com as adapta-
ções para a prova longa e neste
final de semana vamos fazer um
último treino”, comemora en-
tusiasmado Bruno Varela, líder
do Campeonato Brasileiro de
Rally Baja na classificação
Geral e na classe Pro.

“Acho que vai ser um rally
muito difícil, como todos os
anos, mas como esta será uma
edição comemorativa de 25
anos acho que será ainda mais
difícil do que nos anos anteri-
ores, com especiais bem gran-
des, com pisos de todos os ti-
pos, com terreno seco e mo-
lhado. Mas estamos bem pre-
parados para ter um belo resul-
tado”, avalia o caçula (20 anos)
da ‘Família da Poeira’, que nas
suas duas participações no mais
importante rally brasileiro su-
biu no pódio em terceiro na
classe Super Production.

O mais velho (26 anos) e
experiente dos irmãos Varela,
depois de várias participações
Rodrigo quer alcançar a sua pri-
meira vitória. “A expectativa
para o Sertões deste ano está
gigante. Iniciamos a tempora-
da com o Maverick X3 e os
pneus Arisun e o equipamento
está excelente, muito bem pre-
parado pelo Marcus Cotton.
Não tem o que falar, afinal, nos-
sa família está em primeiro e
segundo na Geral do Brasilei-

Rally dos Sertões:
Família da Poeira

pronta para repetir
o sucesso

No ano passado Gabriel Varela venceu o Rally dos
Sertões na UTV Pro, Bruno Varela foi o terceiro colocado
pelo segundo ano consecutivo e Rodrigo Varela ficou em
11º na UTV Pro
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Rodrigo Varela é o vice-líder do Brasileiro de Baja na
classificação Geral

ro de Baja”, comentou o vice-
líder na classificação Geral do
Campeonato Brasileiro.

“Acho que vamos brigar
pelo título do Sertões, que é
uma prova muito complicada,
com muitos pilotos de ponta,
mais longa e que precisa de
estratégia completamente di-
ferente dos Bajas. Mas o X3
tem demonstrado que é fantás-
tico e muito confiável. Isto aju-
da muito o piloto. Estamos fi-
nalizando a preparação com
mais otimismo do que nas edi-
ções anteriores”, garante o pi-
loto que foi sexto na Geral e
segundo na classe Turbo de
UTV em 2015, quando também
foi campeão brasileiro e no
ano passado terminou em 11º
na Pro.

Campeão do Rally dos Ser-
tões na classe Pro e do Cam-
peonato Brasileiro de Rally
Baja na UTV 2016, Gabriel Va-
rela vem dos Estados Unidos,
onde já venceu corrida, para
tentar manter a supremacia no
segundo mais disputado even-
to de off road do mundo.

“Estou preparado. Tenho
feito provas nos Estados Uni-
dos e lá são corridas de longa
duração, em que chegamos a
ficar nove horas dentro do
UTV. Acho que venho bem pre-
parado e com foco total para
sair com a vitória no Geral. Fui
duas vezes vice-campeão na
Geral e esse ano vamos em
busca do primeiro lugar”, pla-
neja o competidor de 22 anos,
que já foi multicampeão em
quadriciclos.

“Nós vamos utilizar um
Can-Am Maverick X3 muito
competitivo. Ele está sendo
100% preparado para as difi-
culdades do Rally dos Sertões,
que terá um roteiro inédito.
Nunca fomos para esse lado de
Mato Grosso, que é algo com-
pletamente diferente. Espera-
mos um Rally bem difícil, com
Especiais muito longas por
dia. A etapa Maratona no co-
meço vai acabar peneirando a
competição e tirando pilotos
bons da disputa, mas estamos
bem preparados para isto”,
afirma Gabriel, irmão do meio
de Bruno e Rodrigo.

Brasil enfrenta Sérvia neste sábado
por vaga na final do Grand Prix

A seleção brasileira femini-
na de vôlei está na semifinal do
Grand Prix. Na sexta-feira (04),
a China levou a melhor sobre a
Holanda em uma dramática par-
tida por 3 sets a 2 (25/23, 23/
25, 25/23, 20/25 e 18/16), em
Nanjing. As chinesas reverte-
ram um placar adverso de 14/
10 no tie-break para ficarem
com a vitória. O resultado ca-
rimbou o passaporte do Brasil
para a semifinal da competi-
ção. O time verde e amarelo
enfrentará a Sérvia às 4h (Ho-
rário de Brasília) deste sába-
do (05) em busca de um lugar
na decisão. A TV Globo e o
SporTV 2 transmitirão ao vivo.
A outra semifinal reunirá a
China e a Itália, às 9h. O Bra-
sil é o atual campeão e luta pelo

12º título do Grand Prix.
A Sérvia terminou a etapa

classificatória da Fase Final do
Grand Prix em primeiro lugar no
grupo K, com vitórias sobre Es-
tados Unidos e Itália, respecti-
vamente, por 3 sets a 2 e 3 sets
a 1. Já o Brasil ficou em segun-
do lugar no grupo J, com um
resultado positivo sobre a Ho-
landa por 3 sets a 2 e um nega-
tivo diante da China por 3 sets
a 0. Brasil e Sérvia se enfren-
taram duas vezes nessa edição
do Grand Prix com uma vitória
para cada lado. Na primeira sema-
na, em Ancara, na Turquia, as sér-
vias levaram a melhor por 3 sets a
0. Na semana seguinte, em Sendai,
no Japão, foi a vez do time verde e
amarelo devolver o mesmo placar
ao vencer por 3 sets a 0.

Tandara
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IRONMAN 70.3 Alagoas estreia
neste domingo, em Pajuçara

IRONMAN  70.3 Alagoas
O maior circuito de triatlo do

mundo será a atração deste domin-
go em Alagoas O IRONMAN 70.3
Alagoas, válido pelo circuito mun-
dial da categoria, fará sua estreia,
reunindo mil atletas de 12 países,
de todos os continentes, na Praia

de Pajuçara, um dos pontos turísti-
cos de Maceió. Eles terão pela fren-
te o desafio de 1,9 km de natação,
90 km de ciclismo e 21,1 km de
corrida. Esta etapa reunirá apenas
atletas de Faixa Etária (amadores),
entre 18 e 74 anos, no masculino e

feminino, tendo como meta as 30
vagas para o Mundial IRONMAN
70.3 2018, que será nos dias 1 e 2
de setembro, em Nelson Mandela
Bay - África do Sul.  A largada, em
ondas, começará às 6h. 

A prova começará na Praia Pa-
juçara em um percurso de natação
de uma volta. Da praia, os atletas sai-
rão para a parte de bike, que será com-
posta por duas voltas iguais em dire-
ção à Praia do Francês, com um ce-
nário incrível. Os atletas concluirão
a prova após uma meia maratona em
três voltas pela Praia Pajuçara.

Mas a programação já tem uma
atração especial neste sábado, com
a terceira etapa do IRONKIDS Bra-
sil. Serão cerca de 200 crianças, de
2 a 12 anos, participando de um
evento especial. De forma lúdica e
sempre alegre, elas serão apresen-
tadas à prática esportiva e percor-
rerão distâncias que variam de 200
a 600 metros, dentro da arena mon-

tada na Praça Multi Eventos, e Pa-
juçara. A largada será as 8h.

O Circuito IRONMAN 70.3
chega a Alagoas pela primeira vez,
sendo o terceiro estado do Nor-
deste a receber um evento do gê-
nero, depois de Bahia e Ceará.
Esta etapa reunirá apenas atletas
de Faixa Etária (amadores), entre
18 e 74 anos, no masculino e fe-
minino, tendo como meta as va-
gas para o Mundial, além é claro de
conquistas pessoais. 

Sucesso entre os triatletas, a
etapa alcançou seu limite técnico
logo na primeira edição, além de
reunir representantes de vários pa-
íses, como Argentina, Bolívia, Chi-
le, Alemanha, Equador, Guiana Fran-
cesa, México, Portugal, Paraguai,
Uruguai, Estados Unidos e Brasil.
A delegação brasileira é a maior,
com 934 atletas inscritos, seguida
pela da Argentina, com 28, e do
Paraguai, com 22.

O treinador José Roberto
Guimarães chamou a atenção
para uma jogadora da Sérvia que

não esteve presente nos dois pri-
meiros jogos entre as equipes
nessa edição do Grand Prix.
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Expediente

Trailblazer agrega sofisticação e
performance na linha 2018

A Chevrolet continua focada na atualiza-
ção de sua linha de utilitários esportivos, seg-
mento que mais cresce no mercado. O Trail-
blazer é um bom exemplo dessa nova safra.
O SUV de luxo com capacidade para até sete
ocupantes passou recentemente por evolu-
ções visuais, de conteúdo e de acabamento
que foram muito bem aceitas pelo consumi-
dor. O Trailblazer 2018 é ofertado em duas
opções de motorização (2.8 Turbo Diesel e
3.6 V6), ambas com transmissão automática
de seis marchas no acabamento LTZ.

A versão 2.8 Turbo Diesel passa a vir
equipada a partir de então com uma tecnolo-
gia inovadora presente no sistema de pro-
pulsão. É o CPA (Centrifugal Pendulum Ab-
sorber), que ajuda a reduzir os níveis de ruí-
do e de vibração do SUV.

O sistema otimiza o acoplamento da
transmissão em rotações mais baixas, pro-
porcionando a sensação de melhor acelera-
ção e retomada de velocidade. Isto ocorre pelo
fato de o veículo responder mais prontamen-
te aos comandos do pedal do acelerador.

Para isso foi desenvolvido uma nova ca-
libração do motor (200 cv de potência e 51
kgfm de força) e da transmissão automática
de seis marchas, além da adoção de um siste-
ma de gerenciamento elétrico mais moderno.

Com as evoluções mecânicas promovi-
das no Traillazer Turbo Diesel 2018, o veí-
culo agora é capaz de rodar média de 10,5
km/l em perímetro rodoviário e de 8,4 km/l
em perímetro urbano, de acordo com dados
do Inmetro.

Com isso, a autonomia máxima do SUV
sobe para cerca de 800 km, equivalente a 106

quilômetros adicionais de autonomia a cada
abastecimento completo. A velocidade máxi-
ma é de 180 km/h, enquanto a aceleração de 0
a 100 km/h agora é feita em 10,4 segundos,
0,2 segundo mais rápido do que o modelo
anterior.

Já a versão 3.6 V6 (279 cv de potência e
35,7 kgfm de força) é capaz de acelerar de 0 a
100 km/h em 7,6 segundos, por exemplo.

São seis opções de cores para a carroce-
ria: Vermelho Edible Berries, Preto Ouro
Negro, Cinza Graphite, Branco Summit, Prata
Switchblade e Vermelho Chili.

Única do segmento com sistema de co-
nectividade total

O Chevrolet Trailblazer se destaca ainda
pela sofisticação e pelos itens de segurança e
sistemas de conectividade total, como o mul-
timídia MyLink (compatível com Android
Auto e Apple CarPlay) e o OnStar, que ofe-
rece serviços de emergência, segurança, na-
vegação, concierge e diagnóstico avançado ao
toque de um botão no veículo ou por meio de
aplicativo para smartphone.

O Trailblazer também conta com um dos
pacotes de segurança mais completos da ca-
tegoria. Além do serviço de notificação auto-
mática em caso de acidente, destaca-se o alerta
de desvio de faixa, o alerta de colisão frontal,
o alerta de ponto cego e o alerta de movimen-
tação traseira.

O alerta de desvio de faixa possui uma
câmera na parte superior do para-brisas que
“lê” as faixas da via e emite um aviso toda
vez que perceber que o veículo está saindo
involuntariamente da pista. Se o pisca esti-
ver acionado, o mecanismo entende que a

manobra é intencional e não entra em ação.
O alerta de colisão frontal é outro equi-

pamento bastante útil no dia a dia. Por meio
dele, o motorista pode estabelecer eletroni-
camente uma distância mínima em relação ao
veículo à frente, podendo, por exemplo, ser
alertado caso o outro automóvel sofra uma
redução de velocidade repentina. Além de
luzes vermelhas piscarem na base do para-
brisa, um alarme soa pelos alto-falantes do
SUV.

O alerta de ponto cego auxilia o motoris-
ta em mudanças de faixa, principalmente
porque uma luz acende no retrovisor externo

atentando da presença ou da aproximação de
um outro veículo em tráfego lateral.

Já o alerta de movimentação traseira aju-
da nas manobras de marcha a ré, como nas de
saída de garagem, quando a visibilidade é li-
mitada. Sensores são capazes de detectar a
aproximação de veículos vindos na perpen-
dicular e avisar instantaneamente o condu-
tor.

O pacote de segurança traz ainda airbags
frontais, laterais e de cortina e sistema isofix
para fixação de cadeirinhas infantis.

Outros destaques do veículo são os con-
troles eletrônicos de tração (TC) e de estabi-

lidade (ESP) e os assistentes de partida em
rampas (HSA) e o de descida (HDC).

Enquanto o assistente de partida em ram-
pas não permite que o veículo recue em saí-
das íngremes; o assistente de descida contro-
la a velocidade em descidas íngremes sem a
necessidade de intervenção do motorista,
proporcionando maior controle do veículo.

Vale ressaltar ainda: Acendimento auto-
mático dos faróis através de sensor crepus-
cular; Luz de condução diurna em LED
(DRL); Sensor de chuva; Direção com assis-
tência elétrica inteligente; Retrovisor interno
eletrocrômico; Partida remota do motor; Câ-
mera de ré com gráficos para auxílio em ma-
nobras; Sensor de estacionamento dianteiro;
Vidros laterais com mecanismo de abertura e
fechamento por meio da chave; Sistema de
áudio premium.

Os até sete ocupantes viajam com muito
conforto no SUV de luxo da Chevrolet. São
três fileiras de assentos em diferentes níveis
de altura, proporcionando ótima visibilidade
para todos. Mesmo quem vai acomodado na
parte traseira conta com sistema de climati-
zação individual e ajustável.

Há também muito espaço para bagagem.
O compartimento do utilitário da Chevrolet
vai de 205 litros a 1.830 litros, dependendo
da configuração dos bancos.

O modelo tem 4,88 metros de compri-
mento, 1,90 metro de largura e 2,85 metros
de distância entreeixos – maior que a dos prin-
cipais rivais.

A linha 2018 do Trailblazer já está sendo
comercializada na rede de concessionárias
Chevrolet.

Importados

Com Novo XC60, Volvo Cars traz
soluções inovadoras para o segmento

A modernidade da segunda geração do
XC60, que em setembro desembarca em toda
a rede de concessionárias do país, reflete-se
também nos equipamentos diferenciados que
o SUV médio vai oferecer aos consumidores.

A segunda geração do utilitário esporti-
vo mais vendido no mundo pela fabricante
sueca está em pré-venda no Brasil com preço
especial de R$ 235.950 na versão Momen-
tum, R$ 256.950 na Inscription e R$ 266.950
na R-Design.

Inédito no segmento, o veículo inclui uma
nova palheta do limpador do para-brisa com
jatos integrados que fornecem exatamente a
quantidade de líquido no local necessário, para
que a limpeza seja mais eficiente.

Esse avançado sistema permite que o lí-
quido de lavagem seja distribuído uniforme-
mente ao longo de toda a palheta, em vez de
ser pulverizado no para-brisa. A vantagem
sobre os equipamentos tradicionais é grande.
A uma velocidade de 90 km/h, dois ou três
segundos de pulverização no para-brisa sig-
nificam de 50 a 75 metros de distúrbio visu-

al. O novo tipo de construção elimina essa
condição, proporcionando uma visão da via
sem qualquer obstrução, e a totalidade da
superfície é limpa pelas palhetas de modo
uniforme e consistente, independente da ve-
locidade do carro.

O sistema de limpeza do para-brisa do
Novo XC60 também evita outras situações
indesejadas, como grande quantidade de lí-
quido desperdiçado, líquido que pode atingir
passageiros com janelas abertas ou mesmo
no veículo que se encontra atrás dele.

SUV traz outras inovações para o seg-
mento

O Novo XC60 possui de série o mais
avançado sistema de iluminação entre seus
concorrentes. O Volvo FULL LED System,
que incorpora quatro funções aos faróis do
veículo:

• Automatic Bending Lights (ABL): Os
faróis são auto-direcionais, ou seja, eles acom-
panham o “giro” do volante para melhorar a
iluminação durante as curvas. A inclinação do
facho do farol pode chegar a até 30º.

• Active High Beam (AHB): Os faróis
possuem um sistema automático que adapta
a luz alta para evitar o ofuscamento dos car-
ros que vêm em sentido contrário ou que es-
tão à frente no mesmo sentido.

• Nivelamento automático: A facho do
farol mantém automaticamente a posição
adequada, de acordo com o número de ocu-
pantes e o carregamento do veículo.

• Daytime Running Lights (DRL) e
Acendimento automático:

Desenhadas no formato “T” – Martelo
de Thor, a luz de posição diurna contribui
para a visualização do veículo, mesmo em
dias claros. Um sensor de iluminação e de-
tecção de túnel ativa automaticamente o fa-
rol baixo, em caso de situações de baixa ilu-
minação.

O sistema LED também está presente
conjunto de iluminação dos faróis de neblina.

Outro item extremamente útil do Novo
XC60 é o sistema Hands-Free para abertura e
fechamento elétrico do compartimento de ba-
gagem (versões Inscription e R-Design). Com
ele, o consumidor abre e fecha a tampa do
porta-malas do veículo com um gesto dos pés
que aciona o sensor localizado embaixo do para-
choque traseiro. Este dispositivo de abertura
é muito cômodo quando estamos com as mãos
ocupadas, muitas vezes com objetos que não
gostaríamos de apoiar no chão.

Na hora de abastecer, o bocal do tanque
de combustível do Novo XC60 também ino-
va ao dispensar a tampa. Não é necessário
remover a tradicional tampa com rosca. O
bocal possui uma vedação integrada, que se
abre ao encostar a bomba de abastecimento.

O Novo XC60 será vendido no Brasil
com tração integral e transmissão automática
de 8 velocidades acoplada ao renovado mo-
tor T5 Drive-E, de 2 litros, 4 cilindros em
linha, com turbo compressor e injeção direta
de gasolina, que produz 254 hp de potência
máxima e 350 Nm de torque entre 1.500 e
4.800 rpm.

A Ford lançou uma publicação inédita
voltada para os reparadores independentes
de automóveis: o livro digital “Sistemas de
Injeção Eletrônica dos Motores Ford”, que
pode ser acessado gratuitamente no site Re-
parador Motorcraft
(www.reparadormotorcraft.com.br), bastan-
do que o reparador se cadastre e informe o
CNPJ da oficina em que trabalha.

Com mais de 250 páginas, o livro apre-
senta os fundamentos da eletricidade básica
para a compreensão da teoria eletrônica. Seu
foco principal são os motores Rocam que
equiparam os modelos Ka, Fiesta, Courier e
EcoSport durante a primeira década dos anos

Ford lança livro digital
sobre injeção

2000 e têm uma participação importante den-
tro do parque circulante nacional.

A publicação é resultado de uma parceria
inédita da Ford com o SENAI para auxiliar
na formação dos reparadores independentes
e ampliar o seu conhecimento técnico sobre
um tema muito procurado nas oficinas mecâ-
nicas.

A iniciativa também reforça o relaciona-
mento da Motorcraft, marca de peças origi-
nais da Ford, com o mercado independente
e os proprietários desses veículos, garan-
tindo o fornecimento de peças de reposição
originais durante todo o ciclo de vida dos
produtos.

MINI confirma JCW
Countryman este ano no Brasil
A MINI Brasil confirma a chegada do

novíssimo John Cooper Works Countryman
ALL4 ao país ainda neste ano. O mais po-
tente integrante da linha MINI Countryman
que traz, sob o capô, um motor de quatro
cilindros, 2.0 litros, dotado de tecnologia
TwinPower Turbo e apto a entregar 231 ca-
valos de potência, entre 5.200 a 6.000 rpm, e
320 Nm de torque máximo, já a partir de
1.450 rpm até 4.500 rpm. Este bloco está
acoplado a uma transmissão automática es-
portiva Steptronic de oito velocidades e tra-
ção nas quatro rodas (ALL4).

Entre os principais equipamentos do MINI
John Cooper Works Countryman ALL4 des-
tacam-se: Rodas 19" John Cooper Works Cour-
se Spore, bancos esportivos John Cooper
Works, MINI Driving Modes, MINI Head Up
Display, Sistema de audio Hi-Fi Harman/ Kar-
don, Tela Touch de 8,8" com HD interno de
20GB e Touch Controller no console central,
sistema de navegação MINI Professional e teto
solar panorâmico elétrico em cristal.

A data de lançamento do novo MINI
John Cooper Works Countryman no merca-
do brasileiro, assim como o seu respectivo

preço sugerido serão anunciados oportuna-
mente.

Truck

A Ford Caminhões criou um novo sistema
de venda de motores remanufaturados à base
de troca para os modelos das linhas Cargo e
Série F fora do prazo de garantia, que agiliza o
processo de manutenção do veículo e aumenta
o custo-benefício para o cliente. Com isso, além
de contar com garantia de qualidade, o seu cus-
to fica mais competitivo inclusive quando com-
parado às retíficas independentes.

A principal mudança feita no processo
da Ford Caminhões é a maior flexibilidade na
aceitação do motor antigo pelos distribuido-
res, sem restrições quanto a falhas no bloco,
cabeçote ou virabrequim, dispensando tam-
bém a inspeção dimensional.

Ford reduz o custo de
manutenção dos caminhões

A troca do motor do caminhão por um
remanufaturado de fábrica traz várias vanta-
gens. O motor é remanufaturado pelo pró-
prio fabricante, com peças originais e usando
os mesmos processos de controle de quali-
dade do motor novo. O motor pode ser ins-
talado na Rede de Distribuidores Ford Cami-
nhões em todo o Brasil e conta com 12 meses
de garantia sem limite de quilometragem.

Os motores remanufaturados estão dis-
poníveis para todos os caminhões leves,
médios e pesados da linha Ford Cargo e tam-
bém para os modelos F-350 e F-4000, da
Série F, em duas versões: motor básico ou
motor parcial.


