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precoce a menor nível em 18 anos
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Estoque do Tesouro Direto atinge
recorde de R$ 47,7 bilhões

Militares do Exército e
Aeronáutica iniciam

cerco à Rocinha
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Comercial
Compra:   3,12
Venda:       3,22

Turismo
Compra:   3,11
Venda:       3,30

Compra:   3,73
Venda:       3,73

Compra: 118,37
Venda:     147,77

O DTM chega neste fim de
semana à Áustria para a penúl-
tima etapa do campeonato
2017, no belíssimo cenário
do Red Bull Ring, em Spiel-
berg, com uma importante
mudança no regulamento.
Após uma decisão conjunta
entre organização, montado-
ras e pilotos, a categoria abo-
liu de forma imediata o sis-

Augusto Farfus
disputa penúltima etapa

no Red Bull Ring
tema de lastro de peso por
performance, o que deve in-
fluenciar diretamente nas
disputas. Único brasileiro
no grid, Farfus comentou a
novidade, mas se mostrou
confiante para as provas em
uma de suas pistas preferidas -
onde o piloto já subiu ao pó-
dio em 2014 e ficou em 4º lu-
gar no ano passado. Página 7

Suzuki Off-Road terá trajeto
por montanhas e florestas

em Campos do Jordão
Se aventurar em meio a be-

las paisagens, por entre serras,
montanhas, florestas, riachos e
o incrível visual da Serra da
Mantiqueira. Assim será a quin-
ta etapa do rali de regularidade
Suzuki Off-Road no dia 30 de
setembro, em Campos do Jor-
dão (SP). As inscrições são gra-
tuitas e podem ser feitas no site:
www.suzukiveiculos.com.br. A
cidade de Campos do Jordão é
considerada uma estância cli-
mática e recebe turistas o ano
todo.                           Página 7 Muita diversão 4x4
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Copa Petrobras Sorriso
Campeão define mais
3 finalistas da Seletiva

Com metade dos 12 finalis-
tas já definidos, a 19a edição da
Seletiva de Kart Petrobras terá
neste sábado (dia 23) a terceira
etapa classificatória dentro da
sétima etapa da Copa SP Light
de Kart no kartódromo de Al-
deia da Serra, em Barueri (SP).
Denominada Copa Petrobras
Sorriso Campeão, por englobar
o projeto social da Seletiva des-
tinado aos mecânicos dos pilo-
tos na etapa, que contarão com
um ano de atendimento odonto-
lógico (inclusive para suas espo-
sas e filhos até 12 anos), a com-
petição irá definir mais três fi-
nalistas.                          Página 7
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Disputa em Aldeia da Serra deve ser bem equilibrada

Ciclistas Shimano entre os
favoritos na Copa Internacional

Guilherme Muller

O Shimano Sports Team estará
bem representado na decisão da
Copa Internacional neste fim de se-
mana. Ao todo, 15 ciclistas de sete

equipes apoiadas pela marca japo-
nesa competirão na quarta e últi-
ma etapa, no São Paulo Expo, na
zona Sul da capital.        Página 7
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Fonte: Climatempo

Manhã Tarde Noite

32º C

18º C

Sábado: Sol com
algumas nuvens.
Não chove.

Previsão do Tempo

Manhã Tarde Noite

26º C

16º C

Domingo: Sol
com muitas nuvens
durante o dia e pe-
ríodos de céu nu-
blado. Noite com
muitas nuvens.

Manhã Tarde Noite

27º C

15º C

Segunda: Sol e
aumento de nu-
vens de manhã.
Pancadas de chuva
à tarde e à noite.

Conselho de
Segurança da
ONU aprova
investigação
de crimes de
guerra do EI

O Conselho de Seguran-
ça das Nações Unidas apro-
vou na quinta-feira(21) à
noite a criação de uma equi-
pe de investigação para apoi-
ar as ações nacionais do Ira-
que para que o grupo terro-
rista Estado Islâmico  pres-
te contas por atos que po-
dem representar crimes de
guerra, contra a humanidade
e genocídio cometidos no
pa ís .  A informação é  da
ONU News.

De acordo com uma re-
solução adotada por unani-
midade, a equipe será lidera-
da por um conselheiro espe-
cial a ser nomeado pelo se-
cretário-geral da ONU. O
grupo incluirá especialistas
internacionais e iraquianos
que trabalharão “em pé de
igualdade” com um mandato
inicial de dois anos.  Página 3

O estoque do Tesouro Di-
reto alcançou o valor recorde
de R$ 47,7 bilhões em agosto,
com um crescimento de 0,8%
em relação a julho (R$ 47,3
bilhões) e de 34,6% sobre
agosto de 2016 (R$ 35,4 bi-
lhões). As aplicações de até R$
5 mil representaram 80,9%
dos investimentos realizados e
as de até R$ 1 mil atingiram o
recorde de 57,1 % do total.

O valor médio das opera-
ções foi de R$ 6.808,62 no

período, apresentando queda
de 4% em relação ao mês an-
terior (R$ 7.094,95) e de
33,1% em relação a agosto de
2016 (R$ 10.175,96).

Esse é o menor valor mé-
dio de operações de investi-
mento registrado desde 2004.
Para a Secretaria do Tesouro
Nacional, os dados evidenciam
que o programa tem se torna-
do cada vez mais democráti-
co, com a ampliação de peque-
nos investidores.      Página 3
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Militares fazem cerco à Rocinha após tiroteio entre
traficantes e policiais

150 soldados do Exército e da
Aeronáutica entraram na parte
baixa da comunidade junto ao
túnel Zuzu Angel. 

Eles foram acompanhados
por policiais militares e alguns
grupos se espalharam pelas
principais ruas da localidade,
no interior da favela.

A missão principal das For-
ças Armadas é fazer um cerco
à Rocinha para apoiar as ope-
rações das polícias civil e mi-
litar. 

A comunidade da Rocinha,
a maior do Rio de Janeiro, é
alvo de operações diárias da
Polícia Militar desde o últi-
mo domingo (17) ,  quando
houve confrontos entre gru-
pos criminosos rivais pelo
controle de pontos de venda
da comunidade.        Página 4

O primeiro contingente de
homens da Forças Armadas que
farão um cerco à Rocinha che-

gou exatamente às 16h10 de
sexta-feira na comunidade, na
zona sul da cidade. Cerca de

O ágio dos leilões de ener-
gia e de petróleo e a liberação de
precatórios atualmente bloque-
ados pela Justiça garantirão o
cumprimento da meta fiscal de
déficit primário de R$ 159 bi-
lhões, segundo o ministro do
Planejamento, Dyogo Oliveira.

Recursos adicionais de leilões e
precatórios garantem

meta fiscal, diz ministro
De acordo com ele, o relató-
rio divulgado  na sexta-feira
(22) pela pasta é conservador
e reserva uma margem de se-
gurança de recursos ainda não
contabilizados que podem en-
trar no caixa do governo antes do
fim do ano.                   Página 3

Uso de emendas para
financiar eleições pode

prejudicar cidades, diz ministro
O ministro do Planejamen-

to, Dyogo Oliveira, disse na
sexta-feira (22) que o Con-
gresso Nacional precisa ava-
liar “minuciosamente” a pos-
sibilidade de usar parte dos re-
cursos de emendas impositi-

vas de bancadas para financi-
ar as campanhas. A medida
está em discussão no Senado
como uma das alternativas
para custear as campanhas
elei torais  sem criar  novas
despesas.                   Página 3

Disque Denúncia oferece
recompensa por informações

sobre invasão da Rocinha
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C Â M A R A  ( S P )

O mundo não acabou, mas o vereador Digiglio (PRB), filho
do pastor presidente da igreja Quadrangular no Estado de São
Paulo, terminou sua participação no chamado ‘grupo dos 18’, que
embora da base do prefeito Doria (ainda no PSDB) representa o
que seria um ‘centrão’ paulistano.         

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

O mundo não acabou e Doria (ainda no PSDB) menos ainda,
na medida que pela 1ª vez na política brasileira um ‘novel’
na política se dá ao luxo de pautar diariamente tanto a imprensa
como os veteranos do seu e de outros partidos, faltando mais de
um ano pra eleição Presidencial de 2018.   

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

O mundo não acabou e não acabará em 2018, tanto pros depu-
tados que disputarão a Câmara Federal, assim como pros que vão
pra reeleição com razoáveis chances de voltarem pra mais um
mandato a partir de março de 2019. A porcentagem dos que não
voltam não deve passar de 30%.

C O N G R E S S O

O mundo não acabou. Por isso, senadores e deputados fede-
rais tão comemorando a enorme possibilidade de em sua maioria
serem reeleitos nas eleições [no Senado dois terços], uma vez
que a gambiarra em forma de ‘reforma’ político-eleitoral não deve
matar [em 2018] nem os pequenos.   

P R E S I D Ê N C I A 

O mundo não acabou nem mesmo pro mais denunciado [Mi-
nistério Público Federal] dos Presidentes no exercício do
mandato da história da República do Brasil. Acontece que Mi-
chel Temer (PMDB) vai conseguir novamente o arquivamento na
Câmara Federal, escapando do Supremo.   

J U S T I Ç A S 

O mundo não acabou e por enquanto nem pro ex-Presidente
Lula (PT). Mas, caso acabe com ele sendo condenado em 2ª ins-
tância e por isso ficando inelegível pra disputar a Presidência
em 2018, tá definido que o ex-prefeito paulistano Haddad é ‘um
dos tais’ que pode ter seu apoio.   

P A R T I D O S 

O mundo não acabou, mas sim parte do PT que não se enqua-
dra no perfil das ‘estrelas’ que subiram e ainda sem mantém ‘nos
céus’ de Brasilia, nas Mesas Diretoras das Assembleias estadu-
ais, nas Mesas Diretoras das Câmaras municipais, nos governos
e secretariados estaduais e nas ...   

P O L Í T I C O S 

... prefeituras e secretariados municipais. Além das chances
do baixo clero em 2018 terem caído pra quase zero, se quiserem
sobreviver terão que auxiliar muito nas candidaturas dos ainda
estrelados como o ex-presidente Rui Falcão (SP) pra Câmara
Federal, o ex-ministro [Saúde] Padilha ...  

B R A S I L E I R O S 

... pra Câmara Federal, os ex-deputados estaduais Emídio
[Osasco] e Renato [Campinas] pra Assembleia paulista e quem tem
o voto do próprio Lula pro Senado: o ex-deputado federal Jilmar.
Se eleito, a família Tatto estará na Câmara paulistana, Assembleia
(SP), Câmara Federal e Senado. 

E D I T O R 

Jornalista [desde 1990], CESAR NETO assina e publica esta
coluna [diária] de política [desde 1992]. Ela foi se tornando refe-
rência e uma via das liberdades possíveis. Na Internet foi uma das
pioneiras no Brasil [desde 1996]. Ele está dirigente na Associa-
ção os Cronistas de Política [São Paulo].

CESAR
 NETO

w w w. c e s a r n e t o . c o m
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O índice de gravidez na ado-
lescência em São Paulo atingiu
seu menor nível nos últimos
anos. O resultado é verificado
em balanço produzido pela Se-
cretaria de Estado da Saúde. Os
dados foram divulgados nesta
sexta-feira, na Casa do Adoles-
cente do AME de Heliópolis, na
capital paulista, com a presença
do governador Geraldo Alckmin.

“Viemos aqui no AME Heli-
ópolis para trazer uma prestação
de contas e uma avaliação posi-
tiva. Há uma grande preocupação
com a gravidez na adolescência”,
disse Alckmin, antes de detalhar
os números do balanço e enfati-
zar o trabalho feito com meni-
nas de 10 a 14 de idade.

“Esse é um grande drama das
nossas jovens, inclusive uma pre-
ocupação muito grande na faixa
de 10 a 14 anos de idade, pois
existem gravidez extremamente

precoces. Nós tivemos uma re-
dução, de 10 a 14 anos, que é um
grande desafio no mundo intei-
ro, de 40%, desde 1998 até
2016. E tivemos na adolescên-
cia como um todo uma redução
de 148.018 gestantes para
79.048 gestantes menores de 20
anos de idade. Ou seja, uma re-
dução de 46,5%”, destacou o
governador.

Geraldo Alckmin elogiou o
trabalho do Secretário de Saúde,
David Uip, e da coordenadora do
Programa Saúde do Adolescen-
te da Secretaria, Albertina Duar-
te Takiuti, que estavam presen-
tes durante o anúncio do balan-
ço. O governador lembrou que a
redução na gravidez também
contribui apara diminuir a mor-
talidade.

“Na medida em que reduzi-
mos a gravidez muito precoce,
estamos reduzindo também a

mortalidade infantil e não colo-
cando em risco nem a vida da
mãe e nem da criança”, ressal-
tou.

Além das políticas públicas
adotadas no Estado, a intensa dis-
tribuição de preservativos, e da
qualificação de equipes nos ser-
viços de saúde, uma iniciativa foi
apontada pelo governador como
importante para o resultado po-
sitivo na busca pela orientação
das jovens, as Casas do Adoles-
cente.

“Temos 30 Casas do Adoles-
cente! Informação, oficinas para
conversar com jovens, conver-
sar com as mães e os pais, con-
versar com a família. É educa-
ção no sentido mais amplo. Edu-
car vem de ducere, do latim, que
é como se conduzir em socie-
dade. É um trabalho de esclare-
cimento, educação, informação
e a prevenção. Não é só da gra-

videz precoce, mas também de
Doenças Sexualmente Transmis-
síveis e novas informações”, elo-
giou Alckmin.

Desde 1996, a Secretaria
adotou um modelo de atendi-
mento integral à adolescente,
que contempla o aspecto físico,
psicológico e social, e que co-
meçou a mostrar resultados dois
anos depois. Por isso a Secreta-
ria usa 1998 como base de com-
paração.

“É um trabalho bonito, de
aproximação, de conquista. Tra-
zer o jovem para participar.
Aqui vimos desde o atendimen-
to odontológico, passando por
grupos de conversa com as
mães, oficinas de informação,
de qualificação. Um trabalho
muito bonito”, declarou o go-
vernador ao observar o traba-
lho da Casa do Adolescente de
Heliópolis.

Chegou a Primavera! Confira 10
lugares para curtir a natureza em SP
Começou na sexta-feira

(22) a Primavera, uma estação
bem aprazível para quem gosta
de curtir a natureza.

Apesar da fama da cidade de
São Paulo, muitas vezes chamada
de Selva de Concreto ou de Cida-
de Cinza, é bem possível encontrar
lugares para apreciar a natureza.

Para comprovar a afirmação
acima, listamos 10 lugares em
que dá para aproveitar a nature-
za, ver belos jardins, flores e em
alguns casos até uns animais,
além da possibilidade de agregar
o passeio a interessantes atra-
ções culturais. Aproveite!

Casa das Rosas
A Casa das Rosas, que fica na

avenida Paulista, é uma das anti-
gas mansões que ainda resistem ao
tempo no centro econômico da
cidade. O lindo jardim, com ban-
cos que oferecem aconchego aos
visitantes. Como nome do espa-
ço sugere, é composto por rosei-
ras e considerado um dos mais bo-
nitos da capital. Além de curtir a
natureza, é possível encontrar cur-
sos, oficinas, exposições e even-
tos como a Virada da Poesia.

Catavento Cultural
Museu da ciência e tecnolo-

gia, o Catavento Cultural fica no
histórico edifício do Palácio das
Indústrias. São oferecidas mais
de 250 instalações para crianças
e adultos se divertirem. Há pou-

co tempo, foi inaugurado o Bor-
boletário Catavento, que contém
algumas espécies de borboletas
e mais de 20 tipos de plantas
específicas para cada espécie
em seu jardim. O espaço integra
a Primavera dos Museus e está
com programação especial.

Pinacoteca
Na Pinacoteca, um dos mais

antigos museus de São Paulo, é
possível encontrar o Parque da
Luz, que foi originalmente cria-
do como horto botânico, em
1825. A área possui diversas es-
pécies de arvores, espelho d’água,
gruta com cascata e aquário sub-
terrâneo. A exposição com obras
de Di Cavalcanti está imperdível.

Museu da Arte Sacra
Ainda na região da Pinacoteca,

é possível prolongar o passeio cul-
tural em meio à natureza ao visitar o
Museu da Arte Sacra. Localizado na
Avenida Tiradentes, o espaço conta
com um lindo jardim interno com
bancos para descanso, um delicado
gramado e plantas baixas.

Museu da Casa Brasileira
Abrigado na avenida Briga-

deiro Faria Lima, o Museu da
Casa Brasileira possui 6.600 m²
de área verde. Um lindo jardim,
ideal para ficar mais próximo da
natureza. Assim como ocorre na
casa das Rosas, o espaço conse-
gue transmitir uma paz mesmo

sendo localizado no meio de
uma das mais movimentadas
ruas da capital.

Museu Afro Brasil
Se a ideia é unir cultura e

natureza, nada como indicar um
equipamento de cultura que fica
dentro de um dos mais visitados
parques da cidade, o Ibirapuera.
O Museu Afro Brasil tem em seu
acervo uma reunião de mais de
6 mil obras, entre pinturas, es-
culturas, gravuras, fotografias,
documentos e peças etnológi-
cas, produzidos entre o século
XVIII e os dias atuais. O parque
conta com uma área verde de
1,584 km², três lagos artificiais
e infinitas opções de lazer.

Parques diversos
Sempre com programações

especiais, os parques da cidade
também servem como um refú-
gio da natureza em meio ao con-
creto na cidade. Na região cen-
tral da cidade, o Parque da Água
Branca tem um clima de interi-
or inimaginável para quem não
o conhece e, quando o conhece,
se vê circulando em meio a ga-
linhas, vê cavalos, patos, tartaru-
gas e até pavões. Não menos sur-
preendente é o Villa-Lobos, que
beira a Marginal Pinheiro e ofe-
rece muito espaço para se dis-
trair em meio à natureza.

Museu da Imigração

Em plena região da Mooca, o
Museu da Imigração ostenta um
jardim com 2.900 m². A área até
parece um parque e apresenta di-
ferentes espécies de árvores e
plantas. Os destaque são duas fi-
gueiras com mais de meio século
de existência. O espaço costuma
reunir amigos em variadas situa-
ções, dos piqueniques às aulas de
yoga. O gramado costuma ser
usado para diferentes manifes-
tações culturais. Vale conferir.

Jardim Botânico  e  Zoo-
lógico

Diversão garantida e muito
verde são garantidos para quem
buscar um passeio que reúna vi-
sitas ao Jardim Botânico, com
diferentes espécies vegetais em
143 hectares; e ao Zoológico,
que tem uma coleção completa
de felinos e símios, animais em
extinção. Tudo isso em meio à
muita natureza.

Palácio dos Bandeirantes
Localizado na região do

Morumbi, o Palácio dos Bandei-
rantes tem cerca de duas mil ár-
vores plantadas e recebe visitas
monitoradas de hora em hora, de
terça a domingo. O espaço ain-
da conta com um jardim em 125
mil metros quadrados, com di-
ferentes espécies de flores. Há
ainda árvores raras e vale muito
fazer a visita às obras do acervo
histórico do Palácio.

Tribunal de Contas/SP abre concurso
para 133 vagas de nível superior

O Tribunal de Contas do Es-
tado de São Paulo está com con-
curso público aberto para 133
vagas em dois cargos de agente
da fiscalização, opções de nível
superior. As inscrições devem
ser feitas na página da Fundação
Vunesp até o dia 31 de outubro
e a taxa de inscrição é de R$

57. A aplicação da prova está pre-
vista para 17 de dezembro.

O salário para o cargo é de
R$ 12.984,88.  O TCE oferece
88 vagas para a capital, as outras
45 vagas são para as cidades de
Sorocaba, Santos, Araras, Andra-
dina, Fernandópolis, Itapeva, Itu-
verava, Mogi Guaçu e

Registro. Confira aqui o edital.
Os cursos superiores que

oferecem possibilidade de par-
ticipação em um dos cargos ou
em ambos são Direito, Ciências
Contábeis, Economia, Adminis-
tração de Empresas ou Pública,
Arquitetura e Urbanismo, Enge-
nharia Civil, Gestão de Políticas

Públicas, Biblioteconomia ou
Documentação, Enfermagem,
Nutrição, Pedagogia Especi-
alizada em Educação Infantil,
Psicologia e Serviço Social.

Mais informações pelo
Disque Vunesp no (11) 3874-
6300, de segunda a sábado, das
8 às 20 horas.

Evento reúne mais de 1.200 vagas de
trabalho em processos seletivos

exclusivos para pessoas com deficiência
Mais de 1.200 oportunida-

des de emprego em processos
seletivos exclusivos para pes-
soas com deficiência e bene-
ficiários reabilitados do INSS
estarão disponíveis na próxima
sexta-feira (29), durante a
quarta edição do “Dia D – Dia
de Inclusão Social e Profissi-
onal das Pessoas com Defici-
ência e dos Beneficiários Re-
abilitados do INSS”, que acon-
tece na unidade Vergueiro da
Universidade Nove de Julho
(UNINOVE), Rua Vergueiro,
235/249.

A ação faz parte do calen-
dário do Setembro de Luta pe-
los Direitos da Pessoa com
Deficiência da SMPED e, se-

gundo o secretário da Pessoa
com Deficiência, Cid Torqua-
to, a inclusão de pessoas com
deficiência no mercado de tra-
balho tem melhorado, mas ain-
da há um espaço grande para
crescimento. “Temos que sen-
sibilizar as empresas e capaci-
tá-las para que possam aumen-
tar a presença desses funcio-
nários em seus quadros”, de-
fende Cid Torquato.

A iniciativa conta com o
apoio da Prefeitura de São Pau-
lo e quem comparecer poderá
participar de recrutamento para
oportunidades de emprego em
diversas áreas, emitir a primei-
ra ou segunda via da Carteira de
Trabalho, receber orientações

para cursos de capacitação, so-
bre a lei de cotas e mercado de
trabalho para pessoas com de-
ficiência, além de orientações
sobre serviços municipais e
estaduais com foco na inclusão
das pessoas com deficiência e/
ou reabilitadas do INSS no
mercado de trabalho formal.
Quem comparecer deve levar
várias cópias do currículo para
ser entregue aos representan-
tes das empresas que disponi-
bilizarão vagas.

“Será um dia de oportunida-
des, de fortalecimento das po-
líticas de empregabilidade para
as pessoas com deficiência, de
aproximação entre trabalhado-
res e empregadores e de am-

pliação do número de pessoas
inseridas no mercado de traba-
lho formal”, avalia a secretária-
adjunta da Pessoa com Defici-
ência, Marinalva Cruz.

O “Dia D” visa estimular a
necessidade de mudança cultu-
ral entre as empresas, possibi-
litará o fortalecimento das po-
líticas de empregabilidade para
as pessoas com deficiência, a
aproximação entre trabalhadores
e empregadores e ampliar o nú-
mero de pessoas inseridas no
mercado de trabalho formal.
Também haverá edição do even-
to em mais 29 municípios de
São Paulo, entre eles São Ber-
nardo do Campo, Osasco, Gua-
rulhos, Santos e Piracicaba.1234567890123456789012345678901212345678901234567890
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Conselho de Segurança
da ONU aprova

investigação de crimes
de guerra do EI

O Conselho de Segurança das Nações Unidas aprovou na quin-
ta-feira(21) à noite a criação de uma equipe de investigação para
apoiar as ações nacionais do Iraque para que o grupo terrorista
Estado Islâmico  preste contas por atos que podem representar
crimes de guerra, contra a humanidade e genocídio cometidos
no país. A informação é da ONU News.

De acordo com uma resolução adotada por unanimidade, a
equipe será liderada por um conselheiro especial a ser nomeado
pelo secretário-geral da ONU. O grupo incluirá especialistas in-
ternacionais e iraquianos que trabalharão “em pé de igualdade”
com um mandato inicial de dois anos.

A jovem Nadia Murad, da comunidade Yazidi e sobrevivente
de violência sexual cometida pelo grupo terrorista Isil esteve
presente na sessão, ao lado de sua advogada, Amal Clooney. No
ano passado, Murad foi nomeada embaixadora da Boa Vontade
do Escritório da ONU sobre Drogas e Crimes (Unodc), para Dig-
nidade dos Sobreviventes do Tráfico Humano.

Conforme a resolução aprovada na quinta-feira pelo Conse-
lho, a equipe de investigação deve operar com pleno respeito à
soberania do Iraque e sua jurisdição sobre crimes cometidos em
seu território.

Além disso, provas de crimes coletadas e armazenadas pelo
grupo no Iraque devem ser para eventual uso em processos pe-
nais justos e independentes realizados por tribunais nacionais
competentes, com as autoridades iraquianas como principal des-
tinatário.

Outro Estado-membro pode solicitar que a equipe recolha
provas de atos cometidos pelo EI em seu território, mas apenas
com a aprovação do Conselho de Segurança. O Conselho solici-
tou ao secretário-geral que crie, como um complemento ao fi-
nanciamento pela ONU, um fundo para receber contribuições
voluntárias para implementar a resolução. (Agencia Brasil)

O estoque do Tesouro Dire-
to alcançou o valor recorde de
R$ 47,7 bilhões em agosto, com
um crescimento de 0,8% em re-
lação a julho (R$ 47,3 bilhões)
e de 34,6% sobre agosto de
2016 (R$ 35,4 bilhões). As apli-
cações de até R$ 5 mil represen-
taram 80,9% dos investimentos
realizados e as de até R$ 1 mil
atingiram o recorde de 57,1 %
do total.

O valor médio das operações
foi de R$ 6.808,62 no período,
apresentando queda de 4% em
relação ao mês anterior (R$
7.094,95) e de 33,1% em rela-
ção a agosto de 2016 (R$
10.175,96).

Esse é o menor valor médio
de operações de investimento
registrado desde 2004. Para a
Secretaria do Tesouro Nacional,

os dados evidenciam que o pro-
grama tem se tornado cada vez
mais democrático, com a ampli-
ação de pequenos investidores.

De acordo com a secretaria,
foram realizadas em agosto
198.178 operações de investi-
mento no Tesouro Direto, no
valor de R$ 1,349 bilhão. Já os
resgates totalizaram R$ 1,408
bilhão, sendo R$ 1,275 bilhão
relativo às recompras e R$ 133
milhões, aos vencimentos.

O título mais demandado pe-
los investidores foi o indexado
à taxa Selic (Tesouro Selic), cuja
participação no volume total de
investimentos atingiu 47,4%. Os
títulos indexados ao Índice Na-
cional de Preços ao Consumidor
Amplo - IPCA (Tesouro IPCA+
e Tesouro IPCA+ com Juros
Semestrais) corresponderam a

34,2% do total e os prefixados
(Tesouro Prefixado e Tesouro
Prefixado com Juros Semes-
trais), a 18,5%.

Em relação ao prazo, 19,2%
dos investimentos ocorreram
em títulos com vencimentos aci-
ma de 10 anos. As aplicações em
títulos com prazo entre 5 e 10
anos representaram 77,2% e as
com prazo entre 1 e 5 anos,
3,5% do total.

Investidores
Em agosto, o acréscimo no

número de investidores que efe-
tivamente possuem aplicações
foi de 10.837. Com isso, o total
de investidores ativos no pro-
grama alcançou 531.461, uma
variação de 58,6% nos últimos
12 meses. Já o acréscimo men-
sal de investidores cadastrados

foi de 62.235, somando
1.602.171 participantes inscri-
tos, o que representa aumento de
72,2% nos últimos 12 meses.

Os títulos remunerados por
índices de preços respondem
pelo maior volume do estoque,
alcançando R$ 29,7 bilhões
(62,2% do total). A seguir, apa-
recem os títulos indexados à taxa
Selic, com participação de
21,3%, e os títulos prefixados,
com 16,5%.

A secretaria informou ainda
que a maior parte do estoque,
44,5%, é composta por títulos
com vencimento entre 1 e 5 anos.
Os títulos com prazo entre 5 e 10
anos correspondem a 33,9% e os
com vencimento acima de 10
anos, a 17,2% do total. Cerca de
4,3% dos títulos vencem em até 1
ano. (Agencia Brasil)

Recursos adicionais de leilões e
precatórios garantem meta fiscal
O ágio dos leilões de ener-

gia e de petróleo e a liberação
de precatórios atualmente blo-
queados pela Justiça garantirão
o cumprimento da meta fiscal de
déficit primário de R$ 159 bi-
lhões, segundo o ministro do
Planejamento, Dyogo Oliveira.
De acordo com ele, o relatório
divulgado  na sexta-feira (22)
pela pasta é conservador e reser-
va uma margem de segurança de
recursos ainda não contabiliza-
dos que podem entrar no caixa
do governo antes do fim do ano.

Segundo Oliveira, o Relató-
rio de Avaliação de Receitas e
Despesas do quarto bimestre,
enviado ao Congresso, conside-
ra apenas o valor mínimo dos
leilões das usinas da Companhia
Energética de Minas Gerais (Ce-
mig), estimado em R$ 11 bi-
lhões. O mesmo ocorre com os
leilões de campos de petróleo
previstos para o próximo dia 27
e para o fim de outubro. Qual-
quer recurso obtido acima do
valor mínimo, segundo o minis-
tro, entrará como receita extra
nos cofres federais.

“O relatório conserva vários
elementos de margem de segu-

rança que permitem [ao gover-
no] ir até o final do ano sem co-
locar em risco o cumprimento
da meta fiscal”, disse Oliveira
ao explicar o desbloqueio de R$
12,8 bilhões do Orçamento.
“Havendo a possibilidade, fare-
mos alguma ampliação adicional
do limite dos empenhos [gastos
autorizados] dos órgãos”.

O mesmo ocorre em relação
ao Programa Especial de Regu-
larização Tributária (Pert), parce-
lamento especial de dívidas de
contribuintes com a União, e o
refinanciamento de dívidas de
autarquias. “O relatório contabi-
lizou apenas o efetivamente ar-
recadado até aqui. O prazo para
pedir os dois parcelamentos ain-
da não terminou e normalmente
a adesão se concentra perto da
data limite”, acrescentou.

Até agora, o Pert, também
conhecido como novo  Refis,
arrecadou R$ 8,8 bilhões. O
refinanciamento de dívidas de
autarquias rendeu R$ 1,6 bi-
lhão. Originalmente, o gover-
no previa arrecadar R$ 13 bi-
lhões com o Pert e R$ 3,4 bi-
lhões com o parcelamento es-
pecial para as autarquias.

Precatórios
Outro fator que dá ao gover-

no uma margem de segurança,
segundo Oliveira, é a liberação
de precatórios (títulos do gover-
no para pagar dívidas judiciais
às quais não cabem mais re-
cursos) atualmente retidos
pela Justiça. Originalmente, o
Tesouro Nacional previa re-
forçar o caixa em R$ 10 bi-
lhões com a lei que determi-
na a devolução à União de
precatórios não sacados pelos
beneficiários há mais de dois
anos, mas o relatório reduziu
a estimativa para R$ 8 bilhões
por causa de R$ 2 bilhões em
precatórios bloqueados pela
Justiça.

“Parte dos precatórios está
bloqueada por decisão judicial,
normalmente a pedido da própria
União, que questiona o valor dos
precatórios. Nesses casos,
como não há certeza do valor, a
Justiça determina que não se pa-
gue. São recursos abrangidos
pela lei. O bloqueio é para o be-
neficiário, não para a União”,
explicou Oliveira.

De acordo com o ministro,
o governo optou por cautela ao

não incluir esses recursos na
previsão de receitas. “Para que
tenhamos segurança jurídica e
cautela, não incluímos neste
momento no relatório para que
haja um procedimento transpa-
rente. Queremos assegurar o di-
reito do beneficiário, caso haja
a decisão da Justiça de reverter
esse bloqueio”, disse. Segundo
ele, uma portaria do Ministério
da Fazenda será editada nas pró-
ximas semanas para regular o
procedimento de liberação.

Arrecadação
O ministro do Planejamento

ressaltou que a arrecadação de
agosto, que cresceu 10,8% aci-
ma da inflação em relação ao
mesmo mês do ano passado,
pode indicar uma fonte adicio-
nal de receita para o governo
antes do fim do ano. “Os sinais
de recuperação econômica es-
tão muito fortes, espalhados
nos diversos segmentos da
economia. A arrecadação de
agosto veio com crescimento
positivo. Os indicadores de ati-
vidade corroboram um movi-
mento consistente”, analisou.
(Agencia Brasil)

Corrupção é crime contra a
humanidade, diz juiz responsável

pela Lava Jato no RJ
O juiz Marcelo Bretas, titu-

lar da 7ª Vara Federal Criminal
no Rio de Janeiro, disse  na sex-
ta-feira(22) que ao fundamentar
uma pena em casos de corrup-
ção sistêmica ou generalizada,
usará palavras duras, porque essa
corrupção vem sendo conside-
rada crime contra a humanidade,
“até comparado a genocídio, que
é matar em grande escala pesso-
as que dependem do Estado”.

Ao falar na Fundação Getu-
lio Vargas, na capital fluminen-
se, para estudantes de direito,
Bretas explicou que existe um
contrato ou pacto social, pelo
qual o Estado se compromete a
garantir uma quantidade “enor-
me” de direitos. “E de repente,
alguém que recebe o mandato
por milhões de pessoas coloca
em risco o nosso sistema polí-
tico de representatividade”. Res-
saltou que embora muitas pes-
soas afirmem não gostar de po-
lítica, é necessário que todos
estejam sempre atentos e atuan-
tes para que haja desestímulo a
esse tipo de comportamento.

O juiz, que é o responsável
pela Lava Jato no Rio de Janei-
ro, acredita que todos os fatos
que estão ocorrendo no país
contribuirão para tornar a popu-
lação mais preocupada em esco-
lher pessoas melhor capacita-
das. “Ano que vem, teremos uma
boa oportunidade de começar a
reescrever a história”, sugeriu,
completando que esse será um
momento de a sociedade de-
monstrar sua insatisfação.

Genocídio
Marcelo Bretas disse que a

corrupção sistêmica pode ser

comparada a genocídio, esse
tema já está sendo discutido no
Conselho de Direitos da Orga-
nização das Nações Unidas
(ONU) desde a semana passada,
em Genebra, Suíça, visando al-
terar competência do Tribunal
Penal Internacional e tornar a
corrupção um crime contra a
humanidade. “A gente não está
falando de pouca coisa, não”. O
assunto não interessa apenas ao
Brasil, observou. 

O juiz mencionou a morosi-
dade e o tempo para execução da
pena como dois problemas da
Justiça. O processo eletrônico
vem ajudando a mudar esse ce-
nário. O primeiro processo que
recebeu de Curitiba, dentro da
Operação Lava Jato, tinha 160
mil folhas. Se isso tivesse sido
em papel, representaria risco de
impunidade, comentou. Falou
também da contrariedade que
sentiu quando percebeu que al-
gumas pessoas estavam “feste-
jando” o fato de o processo ter
vindo para o Rio de Janeiro, onde
entendiam que ele seria ”empur-
rado e nada vai acontecer”. Ex-
plicou que talvez seja um pouco
cedo para comemorar. “Não so-
mos pior nem melhor que nin-
guém, mas eu certamente não
compactuo com nenhum tipo de
irregularidade”. 

Bretas defendeu a prisão em
segunda instância, que conside-
ra um golpe muito duro contra a
impunidade. Acrescentou que a
confirmação da pena pode ser
dada por um grupo de juízes com
maior experiência, para que ela
comece a ser executada. O or-
denamento jurídico brasileiro já
determina isso, lembrou.

Provas
Bretas contou que quem está

“muito contente” com a Lava
Jato no Rio é o gerente da Caixa
Econômica Federal localizada
no prédio da Justiça, que “nunca
imaginou que teria tanto dinhei-
ro no banco. E não para de en-
trar”. Informou que esta semana
vão entrar na Caixa mais de R$
10,6 milhões. “E semana que
vem vai ter mais”.

Afirmou que as pessoas es-
tão avaliando que vale a pena res-
gatar o passado, parar de viver
com medo, acertar a vida e po-
der dormir em paz. Essas mudan-
ças que o país está vivendo são
ferramentas importantes, segun-
do o juiz, sustentando que não é
por acaso que “querem mexer”
na Lava Jato. Enfatizou, contu-
do, que as provas são muito
boas. “É batom no colarinho. São
provas muito claras”. A vida dos
advogados está realmente difícil,
comentou.

Completou que o desenvol-
vimento da tecnologia dá hoje
tranquilidade grande aos juízes
para decidir. Segundo ele, o país
está caminhando para um quadro
em que as regras ‘compliance’
(estar em conformidade com
leis e regulamentos externos e
internos) estão se difundindo.
Ele espera que se o Judiciário
ainda não atingiu o ápice, “nós
vamos desenvolver regras de
‘compliance’ dentro do Judiciá-
rio. Eu não acredito em uma Jus-
tiça de uma ação entre amigos”.

Esse comportamento não
acabou, “está devidamente reco-
lhido porque, no momento, está
na moda combater a corrupção.

Até um corrupto vai dizer que é
contra a corrupção”. O juiz dis-
se que ninguém tem coragem de
vir a público abertamente e de-
fender a corrupção. Os juízes
têm que ser não apenas justos,
mas transparentes, e mostrar que
estão sendo justos. “Não pode
haver dúvida sobre a minha im-
parcialidade”. Se a sentença não
for imparcial, não vale como
decisão judicial. “Desconfiem
sempre”, recomendou aos estu-
dantes de direito, “porque, sem
isenção, não é decisão judicial.
É outra coisa”.

Isso ocorria no passado
mas, agora, os tempos muda-
ram, garantiu. Não deve existir
nenhum tipo de código de hon-
ra entre pessoas que estão no
crime, porque isso leva à trai-
ção, disse Bretas.

Delação
Em relação à colaboração

premiada, admitiu que pode ter
defeitos, mas acrescentou que
esses podem ser corrigidos. O
delator que mente na colabora-
ção paga o preço da mentira. ”Se
o sujeito errou, quem vai pagar
o preço de ser espertinho é ele,
porque a lei é clara”. Aquele que
mente perde as garantias. Por
isso, adiantou que “não vale ser
engraçadinho nessa hora”.

Ressaltou que nenhum juiz
correto tem prazer em prender
alguém. “Tem prazer em cum-
prir a lei”. Bretas defendeu ain-
da que acordos de leniência
não devem ser feitos sem a par-
ticipação do Ministério Públi-
co. O mesmo deve ocorrer em
relação à delação premiada.
(Agencia Brasil)

O ministro do Supremo Tri-
bunal Federal (STF) Gilmar
Mendes foi sorteado  na sexta-
feira(22) para relatar pedido de
liberdade dos irmãos Joesley e
Wesley Batista, donos da J&F.
Mendes, que está em viagem ofi-
cial para acompanhar as eleições
parlamentares na Alemanha, não
tem prazo para decidir o caso.

Os dois estão presos em São
Paulo acusados de usarem infor-
mações privilegiadas para frau-
dar o sistema financeiro. Wes-
ley foi preso no último dia 13, e
Joesley já estava preso por de-
terminação do ministro Edson
Fachin, do Supremo Tribunal
Federal (STF), em função da

Gilmar Mendes vai relatar
pedido de habeas corpus de

Joesley e Wesley Batista
quebra do acordo de delação
com a Procuradoria-Geral da
República (PGR).

Eles são acusados crime de
insider trading [uso de informa-
ções privilegiadas], sob a suspei-
ta de usarem dados obtidos por
meio de seus acordos de dela-
ção premiada para venderem e
comprarem ações da JBS no
mercado financeiro.

O habeas corpus foi proto-
colado  na sexta-feira (22) após
o Superior Tribunal de Justiça
(STJ) rejeitar o mesmo pedido.
Na sessão de quinta-feira (21),
os ministros da 6ª Turma da Cor-
te decidiram manter a prisão dos
acusados. (Agencia Brasil)
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Uso de emendas para
financiar eleições
pode prejudicar

cidades, diz ministro
O ministro do Planejamen-

to, Dyogo Oliveira, disse na sex-
ta-feira (22) que o Congresso
Nacional precisa avaliar “minu-
ciosamente” a possibilidade de
usar parte dos recursos de emen-
das impositivas de bancadas para
financiar as campanhas. A medi-
da está em discussão no Senado
como uma das alternativas para
custear as campanhas eleitorais
sem criar novas despesas.

Dyogo Oliveira ressaltou
que os recursos das emendas são
essenciais para melhoria da in-
fraestrutura das pequenas e mé-
dias cidades do país.

“Ainda não fomos instados a
nos manifestar a respeito disso,
mas só acho importante lembrar
que os recursos de emendas são
importantes para as cidades me-
nores. Normalmente, são esses
recursos que chegam para cons-
truir praças, calçamentos, a in-
fraestrutura das pequenas cida-
des do país”, afirmou Oliveira.

O ministro, no entanto, con-
sidera a medida neutra. “Do pon-
to de vista fiscal, acho que é uma
solução neutra. Do ponto de vis-
ta estritamente fiscal, não aumen-
ta o risco e nem o déficit fiscal. 
A questão que é relevante é so-
bre a conveniência de se substi-
tuir um tipo de gasto por outro.”

Como alternativa à proposta
do senador Ronaldo Caiado, de
extinguir o horário eleitoral de
rádio e televisão e reverter o di-
nheiro da renúncia fiscal da pro-
paganda para o fundo destinado
a financiar campanhas eleitorais,
o líder do governo no Senado,
Romero Jucá (PMDB-RR), pro-
pôs que a destinação de 50% dos
recursos de emendas impositi-
vas de bancadas sejam usadas no
financiamento  das campanhas.

Previstas no Orçamento Ge-
ral da União, as emendas de ban-
cada impositivas são definidas
com base em um percentual da
receita corrente líquida da União
e devem ser apresentadas pelos
partidos para a realização de
obras como de infraestrutura.

A proposta tem o apoio dos
demais integrantes da comissão.
Se aprovado, o projeto acabaria
com a propaganda partidária ape-
nas nos anos ímpares, quando
não ocorrem eleições. De acor-
do com Caiado, o redireciona-
mento das emendas geraria uma
receita para o fundo de cerca de
R$ 2,5 bilhões. Somado ao re-
curso arrecadado com o fim das
propagandas partidárias em anos
ímpares, informou, o fundo po-
deria chegar a R$ 3 bilhões.
(Agencia Brasil)
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Suzuki Off-Road terá trajeto  pelas
montanhas de Campos do Jordão

Percurso passará por região montanhosa

Se aventurar em meio a belas
paisagens, por entre serras, mon-
tanhas, florestas, riachos e o in-
crível visual da Serra da Manti-
queira. Assim será a quinta etapa
do rali de regularidade Suzuki
Off-Road no dia 30 de setembro,
em Campos do Jordão (SP). As
inscrições são gratuitas e podem
ser feitas no site:
www.suzukiveiculos.com.br.

Assista e conheça: https://
youtu.be/iHuV9dlSGDU

A cidade de Campos do Jor-
dão é considerada uma estância
climática e recebe turistas o ano
todo graças a sua arquitetura com
construções europeias e ao cli-
ma mais frio que a média brasi-
leira. A Serra da Mantiqueira tem
cerca de 500 quilômetros de ex-
tensão e se estende por três es-
tados: São Paulo, Minas Gerais
e Rio de Janeiro e boa parte com
picos em grande altitude, que
atingem quase 3.000m acima do
nível do mar. Campos do Jordão
está cravada na Mantiqueira e é a

cidade mais alta, a 1.628m.
O rali de regularidade Suzuki

Off-Road é um programa para a
família toda. Não é necessário
ter experiência, nem carros pre-
parados. O objetivo é manter-se
dentro do tempo e velocidade
estipulados pela organização.
São necessárias ao menos duas
pessoas: piloto e navegador,

mas podem ir também os “ze-
quinhas” no banco de trás, com
idade mínima de 10 anos. Na
sexta-feira, véspera da prova, é
realizado um briefing e aula de
navegação, com todas as expli-
cações sobre a planilha.

O trajeto da prova será mar-
cado pelas belas paisagens. Os
participantes percorrerão tri-

lhas e estradas de terra em re-
gião montanhosa, passando por
cascalho e trechos em meio a
florestas. A prova chegará a
1.500 metros de altitude.

“É uma diversão, uma brin-
cadeira muito bacana e dentro
da segurança que a Suzuki pro-
move com o levantamento do
percurso e a planilha. É diver-
são pra toda família”, afirma
Daniel Canamary.

Não há taxa de inscrição e
cada carro faz a doação de uma
cesta básica, que é destinada a
entidades assistenciais do mu-
nícipio. Podem participar os
veículos 4x4 das linhas Grand
Vitara, Vitara, Jimny, Samurai e Si-
dekick.

Acompanhe as novidades atra-
vés das redes sociais: Facebook
(www.facebook.com/SuzukiBR),
Instagram (www.instagram.com/
suzukibr), Twitter
(www.twitter.com/suzukiveiculos)
e YouTube (www.youtube.com/su-
zukiveiculos).
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Com metade dos 12 finalis-
tas já definidos, a 19a edição da
Seletiva de Kart Petrobras
terá neste sábado (dia 23) a
terceira etapa classificatória
dentro da sétima etapa da
Copa SP Light de Kart no kar-
tódromo de Aldeia da Serra,
em Barueri (SP).

Denominada Copa Petro-
bras Sorriso Campeão, por en-
globar o projeto social da Se-
letiva destinado aos mecânicos
dos pilotos na etapa, que con-
tarão com um ano de atendi-
mento odontológico (inclusive
para suas esposas e filhos até
12 anos), a competição irá de-
finir mais três finalistas.

Com treinos livres na quin-
ta e sexta-feira (21 e 22) e a
tomada de tempos no sábado a
partir das 13 horas, a etapa será
em rodada dupla, com a primei-
ra bateria às 14 horas.

“As vagas serão destinadas
ao vencedor de cada prova e ao
piloto que somar mais pontos
nas duas corridas. Lembrando
que pelos critérios da Seletiva
de Kart Petrobras apenas pilo-
tos entre 15 e 18 anos podem
concorrer à vaga e os ex-cam-
peões também não podem mais
participar”, lembrou Binho
Carcasci, organizador e ideali-
zador da Seletiva.

Um dos fortes concorren-
tes à vaga é o paulista Murilo
Coletta, irmão do atual cam-
peão da Seletiva, Marcel Co-
letta, e que está liderando a
Copa SP Light de Kart. Murilo
tem 59 pontos na competição,
contra 56 de André Nicastro. O
piloto de 17 anos já foi finalis-
ta da Seletiva em 2015.

“Com certeza, vamos ter
mais uma boa briga nesta etapa
que é muito importante para
nós em virtude do projeto Sor-
riso Campeão. Aproveito para
agradecer à dentista Ligia Mar-
tins Xavier, nossa parceira nes-
ta ação, e à MG Pneus que tam-
bém nos apoia nesta etapa. Já
são 15 anos do projeto e mui-
tas histórias emocionantes que
os mecânicos nos contam e
isso faz desta etapa realmente
muito especial”, completou
Carcasci.

Ao longo destes 15 anos do
projeto, foram feitos mais de
1600 atendimentos, com uma
média de 100 pessoas cadastra-
das por ano. Para saber mais,
acesse: http://
seletivadekartpetrobras.com.br/
sorriso.php

Após a disputa de Aldeia da
Serra, os três últimos finalis-
tas da Seletiva serão conheci-
dos no dia 14 de outubro du-

Copa Petrobras Sorriso
Campeão define mais
3 finalistas da Seletiva
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Murilo  Coletta - finalista em 2015 - tenta a vaga novamente

rante a Copa Brasil de Kart, em
João Pessoa (PB). A grande fi-
nal da 19ª edição da Seletiva já
tem data definida e acontecerá
nos dias 31 de outubro e 1º de
novembro no Kartódromo da
Granja Viana, em Cotia (SP).

Pilotos já classificados
(seis das 12 vagas):

Pedro Goulart (RS); Edgar
Bueno Neto (PR); Arthur Leist
(RS); Gabriel Paturle (MG);
Lucas Grosskopf (MG); Lucas
Okada (DF).

O calendário da 19ª edição
da Seletiva de Kart Petrobras: 

Fase Classificatória
1ª Etapa – 22 de julho –

Penha (SC) – Campeonato Bra-
sileiro de Kart; 2ª Etapa – 19
de agosto – Vespasiano (MG)
– Taça Minas Gerais de Kart;
3ª Etapa – 23 de setembro –
Aldeia da Serra (SP) – Copa SP
Light de Kart; 4ª Etapa – 14 de
outubro – João Pessoa (PB) –
Copa Brasil de Kart.

Final - 31 de outubro e 1º
de novembro – Kartódromo
da Granja Viana – Cotia (SP).

Seletiva de Kart Petrobras -
Criada em 1999, com o patro-
cínio da Petrobras, a Seletiva
tem, em média, aproximada-
mente 110 pilotos tentando a
vaga na final. Em 18 anos, mais
de 200 já estiveram na briga
pelo título na grande final.

Considerada uma referên-
cia entre os kartistas do Bra-
sil, a Seletiva de Kart Petrobras
é reconhecida (desde 2001)
como evento oficial da Confe-
deração Brasileira de Automo-
bilismo (CBA) e da Comissão
Nacional de Kart (CNK).

Além da maior premiação
em dinheiro do kartismo naci-
onal, a Seletiva de Kart Petro-
bras contempla três competi-
dores com a participação em
um programa de orientação de
pilotos, que inclui um teste
com simulador de F-1 na Eu-
ropa, um teste com monopos-
to de base também na Europa,
com a orientação de um coa-
ching, acompanhamento físico
e psicológico, experiência
com carros de turismo no Bra-
sil, palestra sobre marketing e
media training.

A premiação total - soman-
do todas as ações - chega a
aproximadamente 350 mil re-
ais. O campeão recebe 85 mil
reais em dinheiro e o vice-
campeão 8 mil.

Os finalistas disputam o tí-
tulo com chassis fornecidos
pela fabricante Bravar. Mais
informações: www.seletivadekartpetrobras.com.br

DTM

Augusto Farfus disputa penúltima
etapa no Red Bull Ring

DTM  terá ajuste no regulamento de lastro de pesos a partir
deste fim de semana

O DTM chega neste fim de
semana à Áustria para a penúltima
etapa do campeonato 2017, no
belíssimo cenário do Red Bull
Ring, em Spielberg, com uma im-
portante mudança no regulamen-
to. Após uma decisão conjunta en-
tre organização, montadoras e pi-

lotos, a categoria aboliu de forma
imediata o sistema de lastro de
peso por performance, o que deve
influenciar diretamente nas dispu-
tas. Único brasileiro no grid, Far-
fus comentou a novidade, mas se
mostrou confiante para as provas
em uma de suas pistas preferidas -

onde o piloto já subiu ao pódio em
2014 e ficou em 4º lugar no ano
passado.

Nos últimos anos, os pilotos
tinham pesos acrescidos ou reti-
rados de seus carros conforme o
desempenho das montadoras, ora
referente ao resultado da etapa
prévia, e depois, com base na
tomada de tempos. Com mui-
tas opiniões contraditórias pe-
las partes envolvidas, o siste-
ma também não agradava aos
fãs, por seu difícil entendimen-
to. A mudança faz parte de um
movimento de renovação para o
qual o DTM se encaminha, espe-
cialmente após o anúncio da saída
da Mercedes do campeonato ao
fim da temporada 2018.

Para a etapa da Áustria - a últi-
ma do ano fora da Alemanha -, a
expectativa de Farfus é muito posi-
tiva. Desde que ingressou na cate-
goria em 2012, o curitibano pon-
tuou em todos os anos que correu

no circuito de 4.326 metros de ex-
tensão, cujo traçado de média-alta
velocidade é cheio de subidas e
descidas, e fortes pontos de frea-
das, propícios para ultrapassagens.

A performance do piloto do
BMW Team RMG nas últimas eta-
pas reforça a confiança de Augus-
to. Em Nürburgring, há 10 dias, ele
liderou metade da corrida 1, mas
foi obrigado a fazer um pit-stop
extra, após uma forte chuva come-
çar a cair logo depois que ele co-
locou pneus slick. Assim, Farfus
vai cheio de vontade para confir-
mar o bom resultado.

As corridas no Red Bull Ring
acontecem a partir das 9h45 no
sábado (horário de Brasília), e no
domingo às 10h15, ambas com
transmissão ao vivo pelo Youtube
(acesse pelo site www.farfus.com,
clicando em Live Races). O canal
Bandsports transmite a prova de
sábado em VT às 19h, e no domin-
go, ao vivo, a partir das 10h.
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Mountain bike

Ciclistas Shimano entre os favoritos
na Copa Internacional

O Shimano Sports Team es-
tará bem representado na decisão
da Copa Internacional neste fim
de semana. Ao todo, 15 ciclistas
de sete equipes apoiadas pela
marca japonesa competirão na
quarta e última etapa, no São Pau-
lo Expo, na zona Sul da capital.
Enquanto no sábado (23) os atle-
tas disputam o cross country
olímpico (XCO), no domingo
(24) será a vez do short track
(XCC), com a pista reduzida em
relação ao dia anterior.

Os ciclistas Shimano confirma-
dos nas start lists (listas de largada)
das super elites masculina e fe-
minina são: Mario Antonio
Verissimo, Kennedi Lago, Luiz
Renato Borges e Karen Olimpio
(Team Oggi/Isapa); Guilherme
Muller , Rubinho Valeriano
e Mario Couto (Sense Factory
Racing); Danielle de Moares, Je-
fferson Batista e João Pedro Fir-
meza (AVA Project); Sherman
Trezza e Wolfgang Olsen (Caloi
Elite Team); Daniel Grossi (Groo-

ve/Shimano); Ricardo Pscheidt
(Trek Brasil) e Lucas Borba (Au-
dax/Shimano).

Dentre os representantes da
super elite masculina, o mineiro
Sherman Trezza é o mais bem co-
locado após as três corridas dis-
putadas, em Araxá, São João del-
Rei e Congonhas, na segunda po-
sição, com 134 pontos, atrás ape-
nas do já campeão Henrique Avan-
cini, com 211. Guilherme Muller
e Rubinho Valeriano estão em ter-
ceiro e quinto lugares, com 128
e 93 pontos, respectivamente, e bri-
gam para subir na classificação,
caso tenham bons resultados nas
duas corridas

Na disputa da super elite fe-
minina, a mineira Karen Olímpio
tem chances de título, na tercei-
ra colocação, com 138 pontos,
embora Letícia Cândido conte
com boa folga na liderança, com
164. O top 3 tem ainda Sofia Sub-
til, em segundo lugar, com 142.
Nas disputas da sub-23, João
Pedro Firmeza é o mais bem

Sherman Trezza

colocado entre os homens, com
87 pontos, em quarto lugar, en-
quanto o líder José Gabriel Mar-
ques tem 124. Na feminina, Ka-
ren é a virtual campeã, com 153,
precisando apenas completar a
corrida, e Danielle de Moraes é
a terceira, com 90.

Triday Series - O distrito de

Riacho Grande, em São Bernar-
do do Campos (SP), receberá
neste fim de semana a
quarta etapa do Triday Series,
circuito de triathlon nas modali-
dades olímpica e sprint, que faz
sua estreia em 2017. Mais infor-
mações no
site: bike.shimano.com.br
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Ford lança linha 2018
da picape Ranger

A Ford lança a linha 2018 da picape Ran-
ger que amplia a oferta de conteúdo e a com-
petitividade do veículo no segmento, além de
incluir uma série especial esportiva, a Spor-
trac, e uma nova versão Diesel de entrada
com tração 4x2.

A nova versão 2.2 Diesel XLS com tra-
ção 4x2 e transmissão manual tem como des-
taques o conteúdo e o preço de R$136.850,
extremamente competitivo mesmo quando
comparado com picapes menores e do seg-
mento flex.

Com visual de estilo esportivo, a nova sé-
rie especial Ranger Sportrac foi desenvolvida
pela Ford também com base na versão 2.2
Diesel XLS, porém com tração 4x4 e trans-
missão automática. Seus diferenciais são apli-
que no para-choque dianteiro, adesivo lateral
na caçamba e portas traseiras e santantônio

e estribos laterais na cor cinza London. Na
cabine, vem com a assinatura Sportrac gra-
vada nas soleiras de vinil e bordada nos apoi-
os de cabeça dianteiros. A versão especial tem
quatro cores disponíveis: branco Ártico, preto
Gales, prata Geada e vermelho Toscana. O
modelo custa R$162.990.

A linha completa, oferecida exclusiva-
mente em modelos cabine dupla, mantém ainda
diferentes catálogos com os motores 2.5 Flex
e 3.2 Diesel, o mais potente da categoria, além
do 2.2 Diesel.

Entre os novos equipamentos, toda a li-
nha passa a vir de série com sensor de esta-
cionamento e câmera de ré. As versões XLT
e Limited trazem central multimídia SYNC 3
com tela de 8 polegadas e comandos de voz
para telefone, navegador, áudio e ar-condici-
onado, compatível com Android Auto e Apple

Car Play.
Em todas as versões, a picape é equipada

com sete airbags, controle eletrônico de esta-
bilidade, tração e anticapotamento, assistente
de partida em rampa, controle adaptativo de
carga, direção elétrica, ar-condicionado, vi-
dros, travas e retrovisores elétricos, compu-
tador de bordo, piloto automático e faróis de
neblina.

Além das novas versões Sportrac e XLS
4x2, a Ranger 2.2 Diesel XLS continua a ofe-
recer as opções 4x4 manual, por R$148.850,
e 4x4 automática, por R$156.700.

A Ranger 3.2 Diesel XLT, com tração 4x4
e transmissão automática, agora vem com
central multimídia SYNC 3, rodas de liga leve
de 18", pneus All Season e capota marítima,
por R$174.990. É equipada também com ban-
cos e volante de couro, ar-condicionado auto-
mático e digital de dupla zona e monitoramento
de pressão dos pneus. O santantônio passa a
ser oferecido como opcional.

A topo de linha 3.2 Diesel 4x4 Limited
oferece ainda itens como piloto automático
adaptativo, sistema de permanência em fai-
xa, farol alto automático, banco do motorista
com ajuste elétrico em oito posições e perso-
nalização da luz ambiente em sete cores, por
R$188.890.

As mesmas novidades são oferecidas nas
três versões da Ranger 2018 com motor 2.5
Flex: XLS, XLT e Limited. A XLS, com sen-
sor de estacionamento e câmera de ré, custa
R$106.990. A XLT, com SYNC 3, rodas de
liga leve de 18 polegadas, pneus All Season e
capota marítima, custa R$118.420. A Limited,
com SYNC 3, sai por R$126.490.

A linha é disponível nas cores perolizadas
cinza Moscou, preto Gales, azul Aurora e ver-
melho Toscana, nas metálicas prata Geada e
prata Viena e na sólida branco Ártico.

Importados

As concessionárias Porsche no Brasil tem uma série especial do Cayen-
ne à disposição: os modelos do Cayenne Platinum Edition. O modelo agrega
à sua configuração itens adicionais de estilo e design trazendo ainda mais
exclusividade entre os SUVs premium. A série pode ser encontrada na ver-
são Cayenne e na plug-in Cayenne S E-Hybrid.

O Cayenne Platinum tem preço público sugerido a partir de R$ 389.000. A
versão Cayenne S E-Hybrid Platinum, ganhadora do selo CONPET como um
dos veículos mais eficientes de sua categoria, é oferecida a partir de R$ 420.000.

Os modelos dos Cayenne Platinum Edition se diferenciam das outras ver-
sões trazendo elementos exteriores em preto brilhante, rodas de 20" RS Spy-
der em prata na versão Cayenne e rodas 21" Sport edition, também em prata,
na Cayenne S E-Hybrid. Nos encostos de cabeça encontra-se o escudo da
Porsche, o centro dos bancos é em tecido alcantara (Cayenne) e os vidros
traseiros são escurecidos. Além disso, há um relógio analógico no painel e a
soleira contém o logo Platinum (Cayenne) e é iluminada com “Cayenne S” na
versão híbrida. O sistema de áudio é assinado pela marca BOSE.

A motorização e o trem de força continuam os mesmos das outras ver-
sões. O Cayenne possui 300 cv e 400 Nm de torque. A versão Cayenne S E-
Hybrid conta com dois motores, um a combustão e outro elétrico que, soma-
dos, entregam 416 cv e 590 Nm de torque. Todos os modelos são equipados
com o câmbio Tiptronic S de oito velocidades.

JAC T40 é nova opção de
SUVConcebido inicialmente para ser produzi-

do no Brasil, o JAC T40 fez sua estreia no
mercado brasileiro. Terceiro SUV da JAC no
país, o T40 traz, além de todo o pacote vasto
de equipamentos de série e custo/benefício
atraente, ingredientes específicos para sedu-
zir o exigente comprador de SUV´s. Na ver-
são Pack 2, o JAC T40 custa apenas R$
56.990 e quando configurado no Pack 3 o valor
é de R$ 58.990.

Além de um espaço interno e volume de
porta-malas absolutamente incomparáveis no
segmento, o JAC T40 é bonito, moderno, de-
nota o status de modelo de maior porte e inova
no mercado brasileiro com a exclusiva JAC
Connect Front Camera. Em conjunto com o
aplicativo JAC View, o sistema é capaz de re-
gistrar filmes (com áudio) de todos os percur-
sos percorridos pelo T40, o que, além do atra-
tivo tradicional em si, pelas possibilidades que
cria de gravação de passeios a aventuras com
o T40, visa uma robusta redução dos preços
do seguro em nosso mercado.

O modelo inclui diversos apliques croma-
dos, com destaque para a grade frontal, a
moldura lateral na base da área envidraçada
e os filetes no para-choque traseiro.

Alto e largo, o T40 além de permitir a
acomodação de passageiros adultos no ban-
co traseiro – a carroceria possui 1,57 metro
de altura –, exibe a largura de modelos do
segmento médio do mercado: 1,75 m, o que o
equipara a um JAC J5, por exemplo, que tem
apenas 2 cm a mais. O lançamento da JAC
Motors efetivamente acomoda três passagei-
ros no banco traseiro, que têm espaço para
ombros e cabeças. Com 450 litros de capaci-
dade cúbica no porta-malas, ele é um dos car-
ros mais espaçosos da categoria no compar-
timento de bagagem.

Ao estrear no mercado nacional, o JAC
T40 abre uma importante opção ao consumi-
dor verdadeiramente interessado na compra
de um SUV. Não se trata de um modelo com-
pacto posicionado como aventureiro ou sim-
plesmente batizado de SUV. O JAC T40 pos-
sui aptidões bem específicas para essa confi-
guração, como a altura livre do solo, que é de
18 cm. Suas suspensões, por exemplo, aliam
a robustez de uso em off-road leve à perfor-

mance no asfalto, constituindo-se da aclama-
da receita com MacPherson na dianteira e
eixo de torção na traseira.

O terceiro SUV lançado pela marca no
Brasil oferece motor igual ao do T5. Trata-se
de uma unidade 1.5 VVT 16V JetFlex, que
desenvolve a potência de 125 cv (gasolina) e
127 cv (etanol), com torque máximo de 152
Nm e 154 Nm, respectivamente. Como pro-
va de um modelo de categoria superior, o JAC
T40, além de todos os dispositivos eletrônicos
que assessoram nas frenagens, possui um
conjunto mecânico mais eficiente que seus
rivais: discos ventilados nas rodas da frente e
discos sólidos na traseira. O detalhe “esporti-
vo” recai sobre os cálipers vermelhos nas
quatro rodas.

Duas versões
Na versão Pack 2, o JAC T40 já vem

equipado com: Travamento automático das
portas a 15 km/h; Aviso de cinto não acopla-
do (piloto e copiloto); Freios com ABS e EBD;
BAS - Brake Assist System (assistente para
frenagens de pânico); BOS - Brake Overide
System (pedal “inteligente” de freio); ESP -
Eletronic Stability Program (controle eletrô-
nico de estabilidade); TCS - Traction Control
System (controle eletrônico de tração); HSA
- Hill S tart Assist (assistente de partida em
rampas); TPMS - Tire Pressure Monitoring

System (sistema de monitoramento da pres-
são dos pneus); Sensor de estacionamento
traseiro; Luzes diurnas de LED; Luzes de
conversão estática – faróis seguem o movi-
mento de esterçamento do volante em baixas
velocidades para auxiliar nas manobras; Re-
trovisor interno antiofuscante; Função GSI
(Indicador de troca de marchas); Função “Fo-
llow Me Home”; Abertura interna da tampa
do tanque de combustível; Trava elétrica das
4 portas e da tampa do porta-malas; Imobili-
zador; Alarme antifurto; Cruise control (con-
trolador de velocidade), acionado por teclas
no volante; Piloto automático; Espelhos retro-
visores externos com ajuste elétrico; Faróis
com regulagem elétrica de altura do facho;
Faróis com acendimento automático em fun-
ção da luminosidade (sensor crepuscular);
Volante revestido em couro; Banco do Moto-
rista com ajuste de altura; Dois assentos com
Isofix; Rodas de liga leve com 16 polegadas,
pneus 205/55 R16; Direção com assistência
elétrica; Comandos de áudio no volante de
direção.

Quando configurado no Pack 3, o JAC T40
acrescenta os seguintes equipamentos: JAC
Connect Front Camera; Câmera de ré; Kit
multimídia com tela de 8 polegadas. Como úni-
co opcional, o JAC T40 ainda é oferecido com
a pintura bicolor, que custa R$ 1.990.

Porsche Brasil inicia vendas do
Cayenne Platinum Edition

A Foton Caminhões iniciou a comerciali-
zação ao mercado brasileiro de duas novas
famílias de caminhões desenvolvidas especi-
ficamente para atender às necessidades de
logística urbana e interurbana do País. Tra-
tam-se dos veículos Minitruck, de 3,5 tonela-
das, e do caminhão leve, Citytruck, de 10 to-
neladas, e agora ambos “made in Brazil”.

Desenvolvidos pela engenharia brasileira
da Foton Caminhões em cooperação com a
engenharia da Foton chinesa, estes novos ca-
minhões já estão em produção no Brasil com
elevado índice de componentes nacionais.
Com as famílias Minitruck e Citytruck, a Fo-
ton Caminhões traz ao mercado brasileiro al-
ternativas de veículos para transporte de car-
gas com características técnicas inovadoras
e únicas. Além disso, a marca também cria
um novo subsegmento, o do mini caminhões -
Minitrucks – veículos robustos e com confi-
gurações adequadas para atender com mais
eficiência o transporte urbano de cargas mais
volumosas e com mais peso.

Com o Foton Citytruck 10-16 a empresa
criou o caminhão leve com a maior capacida-
de de carga útil e a maior capacidade de car-
ga no eixo dianteiro do País: 3.600 kg. Estas
características devem facilitar as implemen-
tações de caminhões de bebidas. Além disso,
sua capacidade técnica, com 10.700 Kg, tor-
na-o o caminhão leve com maior capacidade
deste segmento.

Os novos modelos nacionais das duas fa-
mílias Foton são veículos configurados com
itens de série como ar condicionado, vidros
elétricos, travas elétricas das portas, rádio com
MP3/USB, defletor de teto e embreagem ser-
vo-assistida. Componentes estes normalmente
oferecidos como opcionais entre as marcas
que competem com a Foton neste segmento.

Com elevado diferencial técnico, itens de
segurança e conforto, e conteúdos exclusivos,
os novos caminhões Foton se posicionam na
categoria Premium e não encontram similares
em seu segmento competitivo. Tanto os mode-
los Minitruck 3.5-12 DT e 3.5-14 ST/DT como
o Citytruck 10-16 chegam para estabelecer um
novo patamar dos veículos Premium para a
distribuição urbana de carga, VUC e transpor-
tes de curta e média distância.

A família Minitruck, comerciais leves de
alta robustez da Foton, terá três diferentes
versões com capacidade de carga de 3.500
kg. São os modelos Foton Minitruck 3.5-12
DT com entre-eixos de 2.600 mm, o Foton
Minitruck 3.5 – 14 ST com entre-eixos de
3.360 mm e rodado simples e o Foton Mini-
truck 3.5-14 DT com entre-eixos de 3.360 mm
e rodado duplo no eixo traseiro.

Os modelos Minitruck são uma exclusivi-
dade da Foton Caminhões no mercado brasi-
leiro, uma vez que estes veículos, embora clas-
sificados como comerciais leves, o que os co-

Truck

Foton inicia
comercialização dos
caminhões nacionais

loca na categoria “caminhonete”, receberam
reforços de estrutura e características tipica-
mente comuns nos caminhões de maior porte.

Dotando seus comerciais leves com ca-
racterísticas predominantemente observadas
nos caminhões pesados, a Foton disponibiliza
ao mercado nacional os mais robustos veícu-
los desta categoria. E, por suas peculiarida-
des técnicas, a Foton inaugura um novo sub-
segmento batizado de Minitruck.

Os novos modelos de comerciais leves da
Foton possuem características exclusivas como
cabine basculante, quadro do chassi em perfil
escada com uso de longarinas e eixo dianteiro
com viga forjada em perfil “I”. O Foton Mini-
truck é um veículo comercial leve que foi de-
senvolvido e construído para dotá-lo com ca-
racterísticas tipicamente observadas nos cami-
nhões de maior porte. O objetivo é oferecer ao
transportador a opção de veículos mais robus-
tos para operação na logística urbana.

A motorização Cummins ISF 2.8 l, forne-
cida já com elevado grau de nacionalização,
possui sistema de injeção eletrônica common
rail, que resulta numa eficiente queima do com-
bustível, baixo nível de ruído e vibração, além
de elevada confiabilidade. O tratamento dos
gases de escape é feito pelo sistema de pós-
tratamento EGR de alta tecnologia, atendendo
plenamente o PROCONVE L6.

A transmissão manual de cinco velocida-
des é a conceituada e robusta ZF 5S 400, com
overdrive, oferecendo um desempenho pro-
gressivo sem apresentar “gaps” ao se trocar
as marchas.

Além disso, o eixo traseiro tipo Salisbury,
tubos encaixados na carcaça fundida é for-
necido pela DANA. Este é um componente
largamente utilizado nos caminhões desta ca-
tegoria no mercado brasileiro e é reconheci-
do por sua robustez e confiabilidade. Já o sis-
tema de freio é fornecido pela Chassis Brakes,
também de uso abrangente no mercado naci-
onal.

Os veículos possuem ABS e airbag du-
plo, atendendo a legislação vigente no País
para essa categoria de produto, oferecendo
segurança nas frenagens, assim como prote-
ção passiva ao motorista e ao passageiro.

Foton Citytruck 10-16, maior capacidade
de carga entre os leves

A Foton Caminhões desenvolveu para o
mercado brasileiro seu leve de 10 toneladas
que passa a ser o veículo com a maior capa-
cidade de carga do segmento no País. Com
o Foton Citytruck 10-16, inteiramente pro-
duzido no Brasil na linha que a empresa
alugou e montou dentro da fábrica da Agra-
le, em Caxias do Sul, RS, a marca estreia
em um dos segmentos mais competitivos
do País que é o de caminhões leves com
alta capacidade de carga, na faixa de 10
toneladas de PBT.

Motos
Ducati lança versão

exclusiva da XDiavel

Com alma racing a nova Ducati XDiavel
Dark vem equipada de fábrica com acessóri-
os exclusivos que conferem mais esportivida-
de na pilotagem do modelo. O guidão avan-
çado permite uma condução mais dinâmica.
Rodas forjadas em alumínio traduzem a es-
sência do metal em puro prazer de guiar. E
para dar mais beleza e estilo à nova Ducati
XDiavel Dark, as tampas de guidão são um
novo opcional do modelo. Na versão Dark, a
Ducati XDiavel chega com preço de venda
ao consumidor de R$ 79.900.

Alongada, musculosa e de curvas futuris-
tas, a Ducati XDiavel Dark tem motor 1262
cm3 de cilindrada Ducati Testastretta L-Twin
com DVT (Desmodromic Variable Timing),
comando de válvulas variável, e propulsor de
dois cilindros em “L”, de 1.262 cm³ respon-
sável por produzir 156 cv (a 9500 rpm) de

potência máxima e 13,35 kgf.m (já a 5000 gi-
ros) de torque máximo. O resultado é uma
potência descomunal e muito além do que se
pode esperar de uma verdadeira “muscle crui-
ser”.

De design estarrecedor e desempenho
surpreendente, o novo modelo Dark se une à
família formada pela XDiavel e XDIavel S.
Todos os modelos vêm equipados com um
conjunto completo dos mais recentes produ-
tos eletrônicos da Ducati.  Rodas forjadas em
alumínio, guidão avançado e tampas de gui-
dão garantem estilo mais esportivo à XDiavel
Dark.

A Ducati XDiavel Dark tem câmbio de seis
marchas e três modos de pilotagem: Urban
(potência limitada a 100 cv), Touring (torque
suavizado) e Sport (força total), aliados a oito
níveis de atuação do controle de tração.


