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Adolescente que atirou em colegas disse
que se inspirou em Columbine e Realengo

Tesouro Direto registra segundo mês
consecutivo de mais resgates que vendas
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Número de presos em megaoperação
contra pedofilia passa de 100

Ministra diz que portaria
sobre trabalho escravo

destrói Lei Áurea

Esporte

São Paulo, 21, 22 e 23 de outubro de 2017www.jor nalodiasp.com.br
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Comercial
Compra:   3,18
Venda:       3,18

Turismo
Compra:   3,06
Venda:       3,32

Compra:   3,75
Venda:       3,75

Compra: 119,41
Venda:     149,04
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Montes Claros e JF Vôlei
fazem duelo mineiro

neste sábado
A segunda rodada da Super-

liga masculina de vôlei 2017/
2018 terá início às 11h deste
sábado (21) com o confronto
mineiro entre Montes Claros
Vôlei (MG) e JF Vôlei (MG).
As equipes se enfrentarão no
Ginásio Tancredo Neves, em
Montes Claros (MG), na bus-
ca pela reabilitação no cam-
peonato, já que ambas perde-
ram na estreia – os donos da
casa para o Lebes/Canoas
(RS) e o time visitante para
outro rival mineiro, o Minas
Tênis Clube (MG). A partida
terá transmissão ao vivo dos
canais SporTV.         Página 5
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Montes Claros estreou contra o Lebes Canoas e nesta
segunda rodada joga em casa

Após 12 anos de uma de
suas conquistas mais importan-
tes na carreira, Lucas di Gras-
si retorna a Macau para tentar
a sua segunda vitória no difícil
Circuito da Guia, em Macau,
desta vez pilotando o Audi R8
LMS da equipe alemã HCB-

Di Grassi retorna a
Macau em busca de

sua segunda vitória no
Circuito da Guia

Rutronik Racing na GT Cup
nos dias 18 e 19 de novem-
bro. Em 2005, Lucas di Gras-
si colocou seu nome no
mapa mundial do automobi-
lismo ao tornar-se o quarto
brasileiro a vencer o GP de
Macau.                      Página 5

JAC apresenta o
V260, novo VUC
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Com uma trajetória de pou-
co mais de 6 anos no mercado
brasileiro, a JAC MOTORS
prepara seu vigésimo lança-
mento em nosso país. Por ser
um tradicional fabricante de
veículos comerciais (cami-
nhões e ônibus) na China des-

de os anos 60, a JAC Motors
é o maior exportador local de
caminhões há quinze anos. E
o Brasil pretende ampliar
essa boa performance da mar-
ca, incluindo o VUC V260
nesse rol de modelos vendi-
dos fora da China.   Página 6

Traçado inédito e
anti-horário na Granja
Viana marca 9ª etapa

Copa São Paulo de Kart
Granja Viana

A nona etapa da Copa São
Paulo de Kart acontece neste fi-
nal de semana no Kartódromo
Granja Viana em Cotia, na Gran-
de São Paulo. A penúltima etapa
da temporada será a última chan-
ce para os competidores se clas-
sificarem para a Super Final, que
acontecerá no dia 25 de novem-
bro. Além disso, a nona etapa
marca o encerramento do Tor-
neio KGV.                     Página 5F
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Fonte: Climatempo

Manhã Tarde Noite

31º C

18º C

Sábado: Sol e au-
mento de nuvens
de manhã. Panca-
das de chuva à tar-
de e à noite.

Previsão do Tempo

Manhã Tarde Noite

26º C

19º C

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

Manhã Tarde Noite

20º C

15º C

Segunda: Nublado
com chuva de ma-
nhã. À tarde e à
noite pode garoar.

Governo
espanhol vai

convocar
eleições na
Catalunha
em janeiro
O governo espanhol entrou

em acordo com o Partido Soci-
alista Operário Espanhol
(PSOE), principal partido de
oposição, para que sejam convo-
cadas eleições antecipadas na
Catalunha. O pleito, que deve
acontecer em janeiro, servirá
para evitar a aplicação do Artigo
155 da Constituição espanhola,
que permite ao Estado dissolver
o parlamento regional, destituir
o líder Carles Puigdemont, con-
vocar novas eleições e até can-
celar a autonomia administrati-
va da Catalunha.

Por enquanto, após a nega-
tiva de Puigdemont de acatar as
determinações do primeiro-
ministro, Mariano Rajoy, e de-
sistir de levar adiante a inde-
pendência da região. Página 3

O número de presos na
megaoperação Luz na Infância
chegou a 108 na tarde de sex-
ta-feira (20), informou o Mi-
nistério da Justiça e Segurança
Pública. Policiais civis de 25
estados cumprem 178 manda-
dos de busca e apreensão rela-
cionados à prática de pedofilia.
Ao deparar com material por-
nográfico de crianças e adoles-
centes na casa dos suspeitos,
os agentes efetuam as prisões,
em flagrante.

Segundo o ministério, os
detidos são suspeitos de disse-
minar pornografia infantil e
pedofilia na internet e, em al-
guns casos, eles eram também

os responsáveis pela produção
do material.

A operação é considerada
uma das maiores do mundo no
combate à pedofilia e envolve
1,1 mil policiais. O trabalho de
investigação durou seis meses,
e o número final de presos e
mandados cumpridos será di-
vulgado pelo Ministério da Jus-
tiça até o fim do dia. As inves-
tigações agora vão apontar se
os detidos fazem parte de qua-
drilhas nacionais e internacio-
nais ou agiam sozinhos. Tam-
bém não foram divulgadas in-
formações consolidadas sobre
o perfil das pessoas que foram
presas.                   Página 4

Ministra dos Direitos Humanos, Luislinda Valois
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A ministra dos Direitos Hu-
manos, Luislinda Valois, afir-
mou que a portaria do Ministé-
rio do Trabalho que altera a con-
ceituação de trabalho escravo e
muda as regras para a fiscaliza-

ção da prática “fere, mata, de-
gola e destrói a lei da abolição
da escravatura”, em referência
à Lei Áurea, assinada em maio
de 1888.

Uma das primeiras juízas ne-

gras do Brasil, Luislinda Valois
é neta de uma mulher que foi es-
cravizada, o que, segundo ela,
aumenta sua responsabilidade em
relação ao combate ao trabalho
escravo no país.          Página 4

Página 2

Página 4

Gás de botijão leva prévia da
inflação oficial a 0,34% em

outubro, diz IBGE

2º Feirão Morar Bem,
 Viver Melhor começa com
descontos em São Paulo

Nuzman deixa cadeia e passa
a cumprir prisão domiciliar

Tarifa de energia deve ficar
 no patamar 2, se escassez

de chuva continuar
Página 3



2º Feirão Morar Bem, Viver Melhor
começa com descontos em São Paulo
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C Â M A R A  ( S P )

Já que Doria esteve recentemente na Itália, vale lembrar um

velho ditado de lá: “fulano tá morto e farinato” [virou farinha].

Como tá longe disso [na política], Doria pode e deve variar o

‘cardápio’ pras eleições Presidenciais em 2018.  

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

Relator de um dos maiores orçamentos da América Latina, o

vereador Ricardo Nunes (PMDB) vai se cacifando pra ser um dos

mais votados do partido pra Câmara Federal em 2018. Acontece

que Nunes agora novas missões pelo Brasil. 

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

Deputados tucanos convidados pelo colega Ramalho [da Cons-

trução - Tamo Junto] pra encontro com o senador Serra (PSDB)

no dia 6 de novembro. Um dos motivos pode ser o lançamento da

candidatura do ex-governador ao mesmo cargo.  

C O N G R E S S O 

Deputado Beto Mansur (PRB) ainda não tem o número de

votos pelo arquivamento do pedido [da PGR ainda de Janot] de

processamento pra Impedimento de Temer pelo Supremo pra só

então poder ser Impedido pelo Senado. 

J U S T I Ç A S 

Agora que o juiz federal Moro [notabilizado pelo caso Petro-

bras via Lava-Jato] deixou claro que não é o momento dele ser

candidato à Presidência, 2 perguntas tão penduradas: quem vai

apoiar em 2018 e por quem será apoiado em 2022 ?

P A R T I D O S 

No PDT, Ciro Gomes [ex-filiado a ‘n’ partidos] segue ‘baten-

do’ em mulheres na sua forma de fazer política. Comparar sua

testosterona com a falta dela na ex-senador Marina [ex-PT, ex-

PV e ex-PSB pra finalmente ser dona do REDE], não fará dele ...

P O L Í T I C O S 

... mais ou menos ‘homem-macho’ e muito menos atrairá o

universo do homossexualismo e as variações do mesmo tema.

Em tempo: também não atrairá votos dos que se apresentam

como cristãos [católicos ou evangélicos], até porque textos ...

B R A S I L E I R O S 

... da literatura bíblica [velho testamento] deixou de submeter

a mulher ao marido como rolava entre os hebreus e outros povos,

através da vinda e do cumprimento da missão maior de Jesus 

[tirou as mulheres da condição de dominadas pelos homens].  

H I S T Ó R I A S 

Ao dizer que “O homem é um estúpido. É o único animal que

tropeça 2 vezes na mesma pedra”, o 1º Papa nascido na América

do Sul estaria se justificando por não ter vindo ao Brasil pelos

300 anos da imagem de Aparecida no Estado de São Paulo ?   

E D I T O R 

O jornalista Cesar Neto assina esta coluna [diária] desde 1992.

Ela foi se tornando referência na política e uma via das liberda-

des possíveis. Na Internet é uma das pioneiras [desde 1996]. Ele

está dirigente na Associação dos Cronistas de Política de São

Paulo [Brasil].

CESAR
 NETO

w w w. c e s a r n e t o . c o m
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O governador Geraldo Alck-
min participou na sexta-feira
(20) da abertura da segunda edi-
ção do Feirão Morar Bem, Vi-
ver Melhor, que será realizado
até domingo (22) no São Paulo
Expo. Aberto para toda a popu-
lação, o evento reúne 23 estan-
des de incorporadoras do mer-
cado ofertando mais de 25 mil
imóveis em todo o Estado, sen-
do mais de 8 mil em São Paulo.

“É um sonho de todos e um
direito ter o lar. É o encontro da
família, o aconchego, a seguran-
ça. Por isso São Paulo é o úni-
co Estado do Brasil que colo-
ca 1% de tudo que arrecada de
ICMS e dá praticamente quase
1,5 bilhão todo ano para poder
ajudar quem precisa. Para dar
oportunidade a todos e não dei-
xar ninguém para trás”, disse
Alckmin, lembrando ainda a
importância de incrementar o
mercado da construção civil.

“Construção é emprego e
renda. A maneira mais rápida de
a gente gerar emprego e distri-
buir renda é através da constru-
ção. Investimos através da
CDHU, que é uma empresa do
Estado e completamos nos últi-
mos 5 anos 62 mil unidades en-
tregues”, disse o governador,
que detalhou as entregas de 80
mil unidades habitacionais e ci-
tou a inovadora PPP da Habita-
ção, que daqui a 15 dias vai ge-
rar a entrega de 96 apartamen-
tos na Alameda Glete, e ofere-
ceu 120 na Rua São Caetano, e
ainda de 1280 unidades, algumas
comerciais, no Bom Retiro.

Agora, neste 2º Feirão Mo-
rar Bem, Viver Melhor, além dos
descontos de 10% oferecidos

pelas parceiras e isenções de ta-
xas e tributos, como o ITBI, o
governo irá disponibilizar Che-
ques-Moradia de R$ 5 mil a R$
40 mil a servidores do Estado
para a compra de imóveis que
custem entre R$ 87 mil e R$
220 mil.

“O Feirão é uma grande
oportunidade. O setor privado dá
desconto importante para faci-
litar a venda do imóvel. A docu-
mentação sai quase de graça, o
que é um outro estimulo para
reduzir custo. E nós colocamos
para os funcionários públicos do
Estado e para quem está no au-
xilio-aluguel poder sair do auxí-
lio-aluguel, dinheiro com subsi-
dio, o chamado cheque-moradia.
 O menor cheque é de R$ 5 mil
e o maior de R$ 40 mil”, decla-
rou o Geraldo Alckmin.

O governador ainda deixou
claro que o cheque-moradia é
entregue para incentivar a com-
pra e não há contrapartida por
parte do servidor ou cidadão. “O
nosso não é empréstimo, é a fun-
do perdido e não precisa pagar:
é para baixar o preço do imóvel
e a pessoa poder financiar o res-
tante e ter acesso a casa própria.
Nós pusemos 45 milhões, mas
queremos que as vendas aqui
cresçam muito. Se vender mais
e precisar de mais algum recur-
so, o Rodrigo Garcia está auto-
rizado a raspar o fundo do tacho
para podermos ajudar quem mais
precisa”, disse Alckmin, estimu-
lando o secretário de Estado da
Habitação a oferecer mais re-
cursos para a população, se ne-
cessário.

O valor do subsídio ofereci-
do depende da composição da

renda familiar e da região me-
tropolitana em que o imóvel se
localiza. Para que os servidores
tenham acesso ao subsídio, é
necessário realizar a inscrição
no site da Secretaria de Esta-
do da Habitação. Os participan-
tes podem comprar imóveis
que estejam localizados na ci-
dade ou na região metropolita-
na onde moram.

A recomendação é o servidor
do interior consultar o site do
Feirão com antecedência e en-
trar em contato com a incorpo-
radora responsável para combi-
nar como será feita a aquisição
do imóvel nos dias do evento,
sem a necessidade de se deslo-
car para a Capital.

O evento é organizado pelo
Governo do Estado, por meio da
Secretaria da Habitação, em par-
ceria com Secovi-SP (Sindicato
da Habitação), SindusCon-SP
(Sindicato da Construção) e
Abrainc (Associação Brasileira
de Incorporadoras Imobiliári-
as).  O Feirão conta com a pre-
sença de 23 incorporadoras que
irão ofertar mais de 25 mil imó-
veis novos em mais de 30 muni-
cípios, em condições vantajosas
para servidores públicos e bene-
ficiários do auxílio-moradia.

Como funciona o Cheque-
Moradia

O Cheque-Moradia tem
como objetivo subsidiar a com-
pra do primeiro imóvel para fun-
cionários públicos estaduais, ati-
vos e inativos, dos poderes Exe-
cutivo, Legislativo ou Judiciá-
rio, com renda familiar bruta de
até R$ 5.280, e os beneficiários
do auxílio-moradia que recebem

até R$ 400 por mês. Os valores
serão acordados baseados nas
rendas familiares mensais e nas
regiões do Estado em que estão
localizados os imóveis. Os sub-
sídios só poderão ser utilizados
durante o Feirão e o interessa-
do (ou demais membros da fa-
mília que componham a renda
familiar) não pode ser proprie-
tário de imóvel residencial ou
ter recebido atendimento habi-
tacional anterior.

O recurso terá validade de
90 dias, prazo estimado para vi-
abilizar as contratações inicia-
das durante o 2º Feirão e assi-
natura de contrato de financia-
mento habitacional com a Cai-
xa Econômica Federal, e será
disponibilizado por meio de um
sistema online nos dias do
evento. Os subsídios do cheque
serão cumulativos com os sub-
sídios federais.

O Feirão é aberto para toda
população! O Feirão Morar
Bem, Viver Melhor será aberto
para toda a população interessa-
da na aquisição da casa própria,
disponibilizando imóveis com
valores abaixo daqueles encon-
trados no mercado, contudo, so-
mente funcionários públicos es-
taduais e beneficiários de auxí-
lio-moradia da CDHU terão
acesso ao Cheque-Moradia.

Serviço
2º Feirão Morar Bem, Vi-

ver Melhor
Dias 20, 21 e 22 de outubro

de 2017, das 9h às 20h
No São Paulo EXPO – Pavi-

lhões 7 e 8 – Rod. dos Imigran-
tes, S/N – Km 1,5 – Água Funda
– São Paulo – SP

Programa “Semáforo expresso”
irá agilizar reparos

A Prefeitura de São Paulo
anunciou na sexta-feira (20) uma
nova ação para agilizar o conser-
to de semáforos na cidade de São
Paulo. O programa “Semáforo
Expresso” contará com eletri-
cistas em motos que vão chegar
primeiro até as ocorrências para
solucionar os casos mais sim-
ples nos cruzamentos da capital.

“Este programa faz parte do
Mutirão de Semáforos. Estamos
fazendo agora uma evolução,
para agilizar, com a ajuda das
motocicletas, o atendimento à
recuperação semafórica, garan-
tindo a fluidez e a segurança no
trânsito, com a redução do tem-
po de espera para os reparos nos

horários com maior movimento
e nos locais com o trânsito mais
intenso”, explicou o prefeito
João Doria.

Essa nova divisão irá contar
com cinco motos da equipe de
sinalização e 20 motocicletas da
equipe de Operação Estratégica.
Eles vão entrar em operação para
solucionar também falhas mais
simples nos semáforos. Além
disso, as equipes da operação
estratégica serão acionadas para
verificar se realmente existe um
problema no semáforo da ocor-
rência reportada. E, em grandes
corredores com falhas semafó-
ricas, elas atuarão nos cruzamen-
tos na orientação do trânsito até

a conclusão da manutenção do
semáforo.

A estimativa da CET é que,
com a utilização das motocicle-
tas, o tempo de espera para a
chegada dos agentes nos locais
reportados seja reduzido em até
40% a menos que o tempo con-
vencional.

“Existem casos simples, que
são solucionados rapidamente
com a presença de um funcio-
nário especializado da CET.
Desta forma, essa nova estraté-
gia aumenta o nosso tempo de
resposta para a solução dos pro-
blemas nos semáforos da capi-
tal. E, se os casos forem mais
complexos, as outras equipes de

manutenção, com equipamentos
mais pesados, são acionadas”,
explica o presidente da CET,
João Octaviano Machado Neto.

A CET conta com uma cen-
tral de monitoramento eletrôni-
co de 1.500 aparelhos onde
acompanha em tempo real os
principais semáforos. Desde se-
tembro, a CET ampliou esse
monitoramento ao firmar uma
parceria com o aplicativo Waze,
na qual os usuários avisam quan-
do se deparam com os semáfo-
ros com problemas. Além disso,
as equipes são acionadas após
queixas de motoristas e pedes-
tres que relatam o problema pelo
telefone 1188.

Mulheres de Peito: como agendar
exame e prevenir o câncer de mama

Outubro Rosa é o nome da
campanha de incentivo aos exa-
mes preventivos do câncer de
mama. que segundo a Organiza-
ção Mundial da Saúde (OMS),
afeta por ano cerca de 1,05 mi-
lhão de mulheres.

O câncer de mama é o tipo
mais comum e a causa mais fre-
quente de morte entre a popula-
ção feminina. A causa da doença
pode estar relacionada a diferen-
tes fatores, mas o maior grau de 
incidência é sobre as mulheres
de mais idade.

Por outro lado, as chances de cura
são grandes quando a doença é de-
tectada no seu início. Por isso, a im-
portância dos exames preventivos.

Em São Paulo, o Governo do

Estado criou o Programa Mulhe-
res de Peito. Desenvolvido pela
Secretaria de Estado da Saúde,
o programa oferece exames gra-
tuitos de mamografia.

O foco é sobre as mulheres
entre 50 e 69 anos de idade,
que são as que mais se enqua-
dram no grupo de predisposi-
ção da doença. As mulheres
nessa faixa etária não precisam
apresentar exame médico pré-
vio para fazer o exame.

Basta fazer o agendamento
pelo telefone 0800-779-0000.
As que nasceram em anos pares
podem agendar os exames nos
anos pares e as dos anos impa-
res nos anos impares, de prefe-
rência no mês de aniversário.

O exame de mamografia é o
melhor meio de prevenir o cân-
cer de mama e as mulheres de-
vem fazê-lo com frequência re-
gular, principalmente a partir dos
35 anos de idade, daí a impor-
tância de consultas médicas pe-
riódicas, para que os médicos
solicitem o exame se conside-
rarem necessário.

Carretas móveis
O programa Mulheres de

Peito é permanente, mas ações
especiais estão sendo feitas
durante o mês do Outubro
Rosa. É o caso das carretas
móveis do programa que in-
tensificaram as visitas em vá-
rias cidades do Estado.

As carretas móveis ampliam
o número de mulheres atendidas
pelo programa e o quantidade de
exames gratuitos de mamogra-
fia. São unidades móveis to-
talmente equipadas e equipes
especializadas com capacida-
de para fazer os exames na
hora e requisitar o resultado
em poucas horas, graças aos
equipamentos que transmitem
imagens digitalmente para se-
rem analisadas em centro de aná-
lise em São Paulo.

Em caso de alguma anoma-
lia, o procedimento é o mesmo
das unidades hospitalares, com
o encaminhamento das pacien-
tes para exames complementa-
res e tratamento especializado. 

Parque da Água Branca promove
Festival da Gastronomia Orgânica

Entre os dias 20 e 22 de ou-
tubro, o Parque da Água Branca
terá o  Festival da Gastronomia
Orgânica. Em sua 8ª edição, o
evento vai oferecer diversas op-
ções de pratos a preços popula-
res e palestras sobre a alimenta-
ção limpa.

O evento terá estandes com
produtores orgânicos e em tran-
sição agroecológica, além de

rodas de conversa, com os te-
mas: “Mulheres e agroecolo-
gia”, no dia 20, às 14 horas, e
“Transição agroecológica e os
desafios de acesso ao mercado”,
no dia 21, às 14 horas.

Durante o Festival, os visi-
tantes poderão saborear diferen-
tes pratos como o baião-de-dois
com farofa de banana-da-terra
e chips de batata doce,  brownie 

de chocolate,  yakisoba  vegeta-
riano com  shitake e banana ca-
ramelizada,  burritos  e ceviche.

Já para os pequenos foi cria-
do um local especial, o “espa-
ço da criança”, que proporci-
onará aulas práticas de culi-
nária orgânica e bate-papos
com o intuito de reunir a fa-
mília, os educadores, os nu-
tricionistas para discussão da

qualidade da merenda escolar e
a educação infantil.

Serviço
Festival de Gastronomia

Orgânica
Até 22 de outubro de 2017
Parque da Água Branca

(Rua Francisco Matarazzo, 455
– Água Branca, São Paulo – SP)

www.festgastronomiaorganica

fa le  conosco através do e-mail :   jornalodiasp@terra .com.br



Mude seu conceito
sobre “fracasso”.

Entenda que quanto mais fracassar, mais vai aprender. Quanto
mais aprender, mais perto do sucesso estará.

Assim, o “fracasso” faz parte do caminho para o sucesso.
Reserve agora mesmo pelo número 011-99461-3516 sua cre-
dencial VIP para terça-feira (21/10),  na região da paulista nossa
palestra sobre como vencer a crise e os desafios diários nos
modelos de negócios atualmente que mais crescem no Brasil e
ganhe uma assessoria de quais os passos podem ser feitos para
atingir seus objetivos através do mesmo ! Coaching JCB

Oi anuncia fechamento de 25 mil
acordos com credores
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Governo espanhol vai
convocar eleições na
Catalunha em janeiro

O governo espanhol entrou em acordo com o Partido Socia-
lista Operário Espanhol (PSOE), principal partido de oposição,
para que sejam convocadas eleições antecipadas na Catalunha. O
pleito, que deve acontecer em janeiro, servirá para evitar a apli-
cação do Artigo 155 da Constituição espanhola, que permite ao
Estado dissolver o parlamento regional, destituir o líder Carles
Puigdemont, convocar novas eleições e até cancelar a autono-
mia administrativa da Catalunha.

Por enquanto, após a negativa de Puigdemont de acatar as de-
terminações do primeiro-ministro, Mariano Rajoy, e desistir de
levar adiante a independência da região, o executivo já começou
a delinear que medidas serão propostas para que se aplique, pela
primeira vez na história do país, o Artigo 155.

No sábado (21), o Conselho de Ministros se reunirá para apro-
var as medidas que devem frear as aspirações independentistas de
Carles Puigdemont e transferir para Madri os poderes da região. O
senado espanhol se reunirá na sexta-feira da semana que vem (27)
para votar as medidas propostas amanhã pelo Conselho.

Se Puigdemont mudar de ideia e resolver convocar eleições
regionais, a aplicação do Artigo 155 pode ser breve e pontual,
apenas ajustada ao período da campanha eleitoral.

Dúvidas
De acordo com Xavier Arbós, um constitucionalista da Uni-

versidade de Barcelona, citado pela BBC, ainda há muitas dúvidas
em relação ao que efetivamente pode ser feito pelo governo espa-
nhol em relação à Catalunha. Ele afirma que “simplesmente não há
medidas que o governo central possa decretar” e que “não se sabe
como é que os poderes do governo catalão podem ser afetados”.

Enquanto a situação na Espanha continua cercada de incerte-
zas, os impactos do conflito na economia se fazem notar. Desde
o dia 1º de outubro, quando foi realizado o referendo, mais de
800 empresas já deixaram a Catalunha, de acordo com o Colégio
de Registradores da Espanha, responsável pelo registro de em-
presas no país. (Agencia Brasil)

Sem citar Trump, Obama e
Bush criticam divisão na

política dos EUA
Os dois ex-presidentes mais recentes dos Estados Unidos

começaram uma campanha contra Donald Trump, atual chefe do
Executivo. O republicano George W. Bush e o democrata Barack
Obama criticaram o atual governo sem mencionar diretamente o
nome de Trump. Ambos falaram contra a divisão na política ame-
ricana e pediram a unificação do país.

Barack Obama rompeu o silêncio na quinta-feira (19) na Vir-
ginia, em um evento de campanha eleitoral democrata para Ralph
Northam, que concorre pelo partido ao governo do estado. Sem
mencionar diretamente o nome de Trump, Obama falou que o
país está retrocedendo ao século passado e que, neste momento
em que a política está tão dividida no país, é preciso recuperar o
espírito de união.

Ele chamou os eleitores ao engajamento e trouxe de volta
seu slogan da campanha presidencial em 2008: Yes, We Can Do,
(sim, nós podemos). “Nós podemos fazer isso, podemos lutar
pela democracia americana em seu melhor.”

Em uma crítica direta à campanha eleitoral de Trump, ao dis-
curso anti-imigração, Obama disse: “Aqui está uma coisa eu sei:
se você tem que ganhar uma campanha dividindo as pessoas, você
não será capaz de governá-los, você não será capaz de uni-los
mais tarde.”

Sem mencionar o presidente republicano Donald Trump pelo
nome, Obama disse: “Em vez de nossa política refletir nossos
valores, temos a política infectando nossas comunidades.”

No mesmo dia, em Nova York, em um evento em seu institu-
to, o ex-presidente George W. Bush também falou da preocupa-
ção com o momento da política americana.

Primeiro, fez uma autocrítica. Ele disse que a confiança nas
instituições diminuiu nas últimas décadas, e que um desconten-
tamento profundo da população com a economia acirrou confli-
tos partidários e tornou a política mais vulnerável a teorias cons-
piratórias.

Em seguida, também sem mencionar Trump, Bush falou da
suposta interferência da Rússia nas eleições presidenciais.

“A América experimentou uma tentativa sustentada por uma
potência hostil para alimentar e explorar as divisões do nosso país.
De acordo com os nossos serviços de inteligência, o governo rus-
so tem feito um projeto de transformar os americanos uns contra
os outros. Esse esforço é amplo, sistêmico e furtivo. É realizado
em toda a uma gama de plataformas de mídia social”, afirmou.

Para finalizar o discurso, Bush defendeu a pluralidade e falou
contra o racismo. “Todas as raças, religiões e etnias podem ser
plena e igualmente americanos. Isso significa que a intolerância
ou a supremacia branca, de qualquer forma, é blasfêmia contra o
credo americano.”

O presidente Donald Trump não comentou diretamente as afir-
mações dos dois ex-presidentes. Mas fez afirmações no Twitter
de que notícias sobre a interferência russa eram falsas e que o
FBI precisa investigar o suposto apoio recebido pelo instituto
Bill Clinton da Rússia. “Rússia mandou milhões para o Instituto
Clinton”, afirmou. (Agencia Brasil)

A Oi informou  na sexta-fei-
ra (20) que fechou 25 mil acor-
dos com credores. De acordo
com a empresa, o valor dos acor-
dos corresponde a mais de R$
410 milhões. Ontem (19), a Oi
encerrou o programa de negoci-
ação referente à recuperação ju-
dicial para credores com crédi-
to de até R$ 50 mil. Segundo a
operadora, 33 mil se cadastra-
ram na plataforma eletrônica
para receber o valor.

Dos cerca  de 55 mil credo-
res da Oi que fazem parte do pla-
no de recuperação judicial da
empresa, por volta de 53 mil ti-
nham réditos de até R$ 50 mil
para receber. Os pagamentos se-
rão realizados em duas parcelas:
a primeira correspondente a
90% do valor, acontece em até
10 dias úteis após a assinatura do
termo de acordo.

Os 10% do crédito remanes-
cente serão recebidos pelo cre-
dor em até 10 dias úteis após a
homologação do Plano de Recu-
peração Judicial. Os valores se-
rão recebidos por meio de de-
pósito na conta bancária do cre-
dor.

A previsão é que o plano seja
analisado na assembleia geral de
credores, marcada para 23 de
outubro. Mas a empresa ainda
aguarda – para esta sexta-feira
(20) – a decisão do juiz Fernan-
do Viana, da 7ª Vara Empresarial
do Rio de Janeiro, sobre o adia-
mento da reunião para 27 de no-
vembro.

“Alguns credores solicita-
ram o adiamento no sentido de
poder evoluir na negociação.
Quem vai determinar é somente
o juiz. A empresa está comple-
tamente preparada”, disse o pre-

sidente da Oi, Marco Norci
Schroeder, em encontro nesta
sexta-feira com o ministro da
Fazenda, Henrique Meirelles, e
outros representantes de empre-
sas do setor. 

Schroeder acrescentou que o
pedido de adiamento foi feito
por bancos e alguns bondhol-
ders (detentores de títulos) “im-
portantes”. Para o presidente, o
adiamento prejudica a empresa
por impedir “virar a página” desse
assunto. “A gente fez muita coi-
sa nesse último ano, acelerou
investimento, melhorou muito a
questão de qualidade, reduziu
quase 30% das reclamações com
a Anatel [Agência Nacional de
Telecomunicações]”, disse.

Na quinta-feira (19), a Agên-
cia Nacional de Telecomunica-
ções (Anatel) informou que vai
se reunir na segunda-feira (23)

para deliberar a respeito dos ter-
mos de Ajustamento de Condu-
ta (TACs). Em processo de re-
cuperação judicial, a tele acumu-
la dívidas de R$ 64 bilhões em
bônus, dívidas bancárias e res-
ponsabilidades operacionais. A
reunião extraordinária será fe-
chada, com caráter sigiloso.

Uma eventual renegociação
dos termos firmados nos TACs
com a Anatel poderia abrir ca-
minho para a aprovação do pla-
no de recuperação judicial. Na
próxima segunda, a agência vai
analisar processos referentes ao
montante de R$ 4,8 bilhões. O
valor é maior do que o do primei-
ro TAC da empresa, de R$ 1,2
bilhão, cuja tramitação foi sus-
pensa pelo Tribunal de Contas da
União (TCU), justamente pelo
fato de Oi estar em recuperação
judicial. (Agencia Brasil)

Tesouro Direto registra segundo mês
consecutivo de mais resgates que vendas

O Tesouro Direto registrou,
em setembro, o segundo mês
seguido de regaste líquido, ou
seja, mais recompras de títulos
do que emissões. De acordo
com o balanço divulgado na sex-
ta-feira (20), em setembro, as
vendas do Tesouro Direto atin-
giram R$ 1,358 bilhão, enquan-
to os resgates chegaram a R$
1,845 bilhão. Como resultado, o
resgate líquido ficou em R$
486,6 milhões.

O acréscimo no número de
investidores que efetivamente
têm aplicações foi de 10.390.
Com isso, o número de investi-
dores ativos atingiu o recorde de

541.851. O acréscimo mensal
de investidores cadastrados
foi de 60.278, totalizando re-
corde de 1.662.449 partici-
pantes inscritos, o que repre-
senta aumento de 70,7% nos
últimos 12 meses.

As aplicações de até R$ 1 mil
representaram 56% dos investi-
mentos realizados, com aumen-
to de 27,4% em relação a se-
tembro de 2016. O título mais
demandado pelos investidores
foi o indexado à taxa Selic (Te-
souro Selic), cuja participação
no volume total de investimen-
tos atingiu 54,2%, no valor de R$
735,9 milhões.

Em relação ao prazo, 18,3%
dos investimentos foram feitos
em títulos com vencimentos aci-
ma de 10 anos. As aplicações em
títulos com prazo entre cinco e
10 anos representaram 78,3%
do total e as com prazo entre um
e cinco anos, 3,4%.

Estoque
O estoque do Tesouro Dire-

to fechou o mês de setembro em
R$ 47,6 bilhões, com redução
de 0,1% em relação ao mês an-
terior (R$ 47,7 bilhões) e au-
mento de 30% sobre setembro
de 2016 (R$ 36,6 bilhões).

Os títulos remunerados por

índices de preços respondem pelo
maior volume do estoque, alcan-
çando R$ 29,2 bilhões (61,2% do
total). Na sequência, aparecem os
títulos indexados à taxa Selic, com
participação de 22,2%, e os prefi-
xados, com 16,6%.

A maior parte do saldo,
43,6%, é composta por títulos
com vencimento entre um e cin-
co anos. Os títulos com prazo
entre cinco e 10 anos correspon-
dem a 34,6% do total, e os com
vencimento acima de 10 anos, a
17,6%. A parcela com vencimen-
to em até um ano (4,3%) é a
menor desde dezembro de 2015.
(Agencia Brasil)

Monitor do PIB sinaliza crescimento
de 0,2% em agosto, segundo a FGV

O Produto Interno Bruto do
Brasil (PIB – a soma de todos
os bens e serviços produzidos)
teve crescimento de 0,2% em
agosto, comparado com julho. A
informação é do Monitor do
PIB, divulgado  na sexta-feira
(20) pelo Instituto Brasileiro de
Economia da Fundação Getulio
Vargas (Ibre/FGV).

No trimestre móvel encerra-
do em agosto, o crescimento foi
de 0,6%, em comparação ao tri-
mestre imediatamente anterior,
de acordo com a série ajustada
sazonalmente. Em ambas as com-
parações, os resultados apontam
para a terceira variação positiva
consecutiva do indicador.

Em termos monetários, o
PIB acumulado em 2017 até o
mês de agosto, em valores cor-
rentes, alcançou a cifra aproxi-
mada de R$ 4,368 trilhões.

Na avaliação do coordena-
dor do Monitor PIB-FGV, Calu-
dio Considera, em agosto a eco-
nomia continuou a crescer devi-
do “não só ao bom desempenho
da agropecuária, mas também de
segmentos que, apesar de ainda
continuarem em níveis muito bai-
xos, já começaram a mostrar si-
nais de melhora”. Segundo o eco-
nomista, este é o caso da cons-
trução civil e o da formação bru-
ta de capital fixo “que são fun-
damentais para uma recuperação

mais consistente da  economia
a médio e longo prazo”.

Na comparação com o mes-
mo período do ano anterior, o
PIB apresentou crescimento de
1,1%, no trimestre móvel encer-
rado em agosto. Os destaques
foram os desempenhos da agro-
pecuária (+12%), da indústria
extrativa mineral (+3,5%), da
indústria de transformação
(+1,9%), do comércio (+3,5%)
e dos transportes (+2,9%).

Apesar da tendência ascen-
dente, a construção ainda se en-
contra em retração (-6%). Já os
serviços de informação apresen-
taram taxas mais negativas des-
de o trimestre findo em maio de
2017, chegando a 3,6% no tri-
mestre encerado em agosto. Já
na com o mesmo mês do ano
anterior, o PIB apresentou cres-
cimento de 2% no mês de agos-
to, o quarto mês positivo con-
secutivo.

Consumo das famílias
O consumo das famílias

apresentou crescimento de
1,8% no trimestre móvel findo
em agosto, comparativamente
ao mesmo trimestre em 2016;
esta é a terceira variação positi-
va do componente após registrar
28 trimestres móveis consecu-
tivos de queda em relação ao ano
anterior, com aceleração do

crescimento de todos os seg-
mentos de bens de consumo: o
de bens não duráveis cresceu
1,3%, o de semiduráveis, 9%, e
o de duráveis, 9,3%. A única taxa
negativa foi a de consumo de ser-
viços, que ao fechar em queda de
0,5%, contribuiu com -0,3 pon-
to percentual para o resultado
total do consumo das famílias.

Formação de capital
Embora todos os componen-

tes da formação bruta de capital
fixo (FBCF) terem apresentado
melhora com relação às taxas
divulgadas no trimestre móvel
até julho, o indicador fechou o
trimestre móvel de junho e agos-
to com retração de 3%, compa-
rativamente ao mesmo trimestre
do ano passado.

O componente de máquinas
e equipamentos continua na tra-
jetória de crescimento (+5,1%),
contribuindo com 1,8 ponto per-
centual para a melhora do indi-
cador. Já o componente de
construção, apesar de ainda
muito negativo (-8,5%), está
em trajetória ascendente pelo
terceiro mês consecutivo; o
mesmo ocorre com o compo-
nente de outros que apresentou
queda de -4,5% no trimestre
móvel até agosto após ter apre-
sentado retração de 6% no 2º tri-
mestre do ano.

A FGV ressalta o fato de que
a taxa de investimento (FBCF
sobre o PIB) a preços constan-
tes fechou agosto com sinais
nítidos de melhora, ao atingir
18,3%. Seu ápice foi em outu-
bro de 2013 (24,3%), mas vinha
declinando sistematicamente
até o início de 2017.

Crescimento das exporta-
ções

Outro avanço significativo e
que sinaliza o processo de recu-
peração da economia diz respei-
to às exportações, que apresen-
taram crescimento de 7,3% no
trimestre móvel de junho a agos-
to, comparativamente ao mesmo
trimestre de 2016. O destaque
positivo se deve aos desempe-
nhos da exportação dos produ-
tos da agropecuária (+20,8%),
da indústria extrativa mineral
(+27,7%) e da de bens de con-
sumo duráveis (+38,3%).

Por outro lado, a importação
apresentou retração de 0,3% na
comparação do trimestre móvel
com o do ano anterior. “Chama
a atenção o desempenho negati-
vo dos produtos agropecuários
(-36,9%) e dos bens de capital
(-25,6%); e, de destaque positi-
vo, o desempenho dos bens de
consumo semiduráveis
(+52,1%)”, ressalta a publica-
ção. (Agencia Brasil)

Tarifa de energia deve ficar no patamar 2,
 se escassez de chuva continuar

Se o cenário hidrológico
permanecer desfavorável, com o
registro de chuvas abaixo da
média histórica, a tarifa elétrica
em novembro poderá permane-
cer no patamar2, que adiciona
R$ 3,50, a cada quilowatt-hora
(Kwh) consumido.

“A continuar com o desenho
que temos até agora, aponta-se
para a manutenção da bandeira
vermelha patamar 2”, disse na
sexta-feira (20) o presidente da
Agência Nacional de Energia
Elétrica (Aneel), Romeu Rufino.

O assunto será tema da reu-
nião da agência na próxima ter-
ça-feira (24). Na ocasião, a agên-
cia deverá lançar uma consulta
pública para discutir a metodolo-
gia de acionamento das bandeiras,
que, atualmente se baseia no va-
lor do Custo Marginal de Opera-
ção (CMO) para o próximo mês.

Isso significa que, se houver

um grande volume de chuva nos
próximos dias, o modelo toma
essa precipitação para constituir
o valor futuro, mesmo que as
chuvas diminuam.

A Aneel avalia a possibilida-
de de que também seja conside-
rado o nível de armazenamento dos
reservatórios no cálculo da tarifa.
Se a fórmula que será debatida es-
tivesse em vigor, a agência poderia
ter acionado antes as bandeiras
amarela e/ou vermelha durante o
período seco, quando já se espera-
va uma hidrologia desfavorável e
diminuição acima da média do
volume dos reservatórios.

Na quinta-feira, o Comitê de
Monitoramento do Setor Elétri-
co (CMSE) disse que vai refor-
çar o pedido para a Petrobras
para “viabilizar” combustível
para as termelétricas operacio-
nalmente disponíveis, mas que
estão paradas por falta do insu-

mo. No início do mês, diante da
previsão de que o armazenamen-
to dos reservatórios das usinas
hidrelétricas fique abaixo do ve-
rificado em 2014, ano mais crí-
tico do histórico recente, o co-
mitê já havia decidido acionar a
petrolífera para fornecer com-
bustível para algumas termelétri-
cas movidas a gás.

Por conta do baixo nível dos
reservatórios das hidrelétricas,
o governo tem que acionar as
usinas térmicas para garantir o
fornecimento de energia. Na
reunião, o comitê reiterou que
não há risco de desabastecimen-
to de energia e, após análise de
custos e benefícios, o voltou a
descartar o acionamento das usi-
nas termelétricas mais caras,
cujo custo está acima do preço
da energia no mercado à vista, o
chamado “despacho fora da or-
dem de mérito”.

Com essa decisão, permane-
cerão desligadas as térmicas
cujo custo da energia supera o
preço no mercado de curto pra-
zo. O tema, entretanto, será de-
batido novamente na próxima
semana. Além disso, o comitê
também reiterou, se necessário,
o aumento da importação de
energia elétrica da Argentina e
do Uruguai “na medida em que
for possível”.

De acordo com o comitê, o
cenário hidrológico para os pró-
ximos sete dias tem previsão de
“anomalias negativas de precipi-
tação na região central do Brasil”,
área de abrangência das bacias de
maior relevância para a geração
de energia elétrica e de precipi-
tação acima da média no extre-
mo Sul, o que aponta para um atra-
so na transição para o período
úmido em relação ao histórico
de chuvas. (Agencia Brasil)
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contra pedofilia passa de 100
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A ministra dos Direitos
Humanos, Luislinda Valois,
afirmou que a portaria do Mi-
nistério do Trabalho que altera
a conceituação de trabalho es-
cravo e muda as regras para a
fiscalização da prática “fere,
mata, degola e destrói a lei da
abolição da escravatura”, em
referência à Lei Áurea, assina-
da em maio de 1888.

Uma das primeiras juízas
negras do Brasil, Luislinda Va-
lois é neta de uma mulher que
foi escravizada, o que, segun-
do ela, aumenta sua responsa-
bilidade em relação ao comba-
te ao trabalho escravo no país.
“Em meu ponto de vista, [a
mudança] vai dificultar aquele
infrator da legislação atual”,
disse a ministra à Agência
Brasil.

A ministra foi cautelosa ao
tratar do posicionamento do
governo, por se tratar de uma
medida de outro ministério,
mas disse que “o presidente
[Michel Temer] tem a palavra”
e poderá reavaliar o assunto.
“Não tenho dúvidas de que ele
saberá decidir.”

Críticas da ONU
A Portaria 1.129, publica-

da na última segunda-feira

Ministra diz que
portaria sobre

trabalho escravo
destrói Lei Áurea

(16), tem sido criticada por di-
versas instituições, como o
Ministério Público do Trabalho
(MPT) e a Organização Inter-
nacional do Trabalho (OIT).Na
sexta-feira (20), foi a vez de o
Sistema ONU no Brasil divul-
gar posicionamento contra as
mudanças propostas pelo go-
verno. Em nota, as agências da
ONU dizem ver com profunda
preocupação a possibilidade de
dificultar as ações de combate
a este mal e sugerem “que
eventuais alterações nessa de-
finição envolvam debates mais
amplos e profundos junto a to-
dos os segmentos interessa-
dos”.

“No Brasil, muitos casos
ocorrem de forma velada,
como o trabalho escravo em
fazendas, fábricas e domicíli-
os. Somente com uma legisla-
ção precisa e fiscalização efi-
caz é possível enfrentar com
determinação esta ameaça.
Nas últimas décadas, o Brasil
construiu essa legislação e
executou políticas públicas de
combate ao trabalho escravo
que se tornaram referência
mundial, mas que agora estão
sujeitas a alterações pela nova
portaria”, destaca o texto.
(Agencia Brasil)

O número de presos na me-
gaoperação Luz na Infância che-
gou a 108 na tarde de sexta-fei-
ra (20), informou o Ministério
da Justiça e Segurança Pública.
Policiais civis de 25 estados
cumprem 178 mandados de bus-
ca e apreensão relacionados à
prática de pedofilia. Ao deparar
com material pornográfico de
crianças e adolescentes na casa
dos suspeitos, os agentes efetu-
am as prisões, em flagrante.

Segundo o ministério, os
detidos são suspeitos de disse-
minar pornografia infantil e
pedofilia na internet e, em al-
guns casos, eles eram também
os responsáveis pela produção
do material.

A operação é considerada
uma das maiores do mundo no

combate à pedofilia e envolve
1,1 mil policiais. O trabalho de
investigação durou seis meses,
e o número final de presos e
mandados cumpridos será divul-
gado pelo Ministério da Justiça
até o fim do dia. As investiga-
ções agora vão apontar se os de-
tidos fazem parte de quadrilhas
nacionais e internacionais ou
agiam sozinhos. Também não
foram divulgadas informações
consolidadas sobre o perfil das
pessoas que foram presas.

Na operação, a Diretoria de
Inteligência da Secretaria Naci-
onal de Segurança Pública (Se-
nasp) contou com o apoio de
parceiros nos Estados Unidos e
na União Europeia, que colabo-
raram com a troca de informa-
ções e softwares necessários

para monitorar os criminosos.
Mais de 150 mil arquivos com
conteúdo pornográfico de me-
nores de idade foram encontra-
dos pelas investigações.

As informações sobre os
suspeitos foram reunidas e en-
caminhadas pela Senasp às polí-
cias civis dos estados, que têm
jurisdição sobre o crime e de-
ram continuidade às investiga-
ções. No Amapá e no Piauí, o
trabalho não foi concluído a
tempo da deflagração da ope-
ração, que envolveu os demais
estados e o Distrito Federal.
O ministro da Justiça, Torqua-
to Jardim, disse que o traba-
lho continua e mais mandados
podem ser emitidos nos próxi-
mos dias.

Torquato Jardim concedeu

entrevista coletiva na sede da
Superintendência da Polícia Fe-
deral no Rio de Janeiro e desta-
cou a importância da cooperação
internacional em tecnologia para
a segurança pública no Brasil,
explicando que os principais cri-
mes que precisam ser combati-
dos no país são praticados por
quadrilhas que têm ligações
transnacionais, como os crimes
cibernéticos e os de tráfico de
drogas, armas e pessoas.

“Nada se passa no espaço
exclusivo do território nacional.
A integração federativa é funda-
mental, e a integração internaci-
onal não é menos fundamental
em tecnologia. Essa é uma tecla
[em] que o Ministério da Justi-
ça bate muito”, afirmou o minis-
tro. (Agencia Brasil)

Nuzman deixa cadeia e passa
a cumprir prisão domiciliar

O presidente afastado do
Comitê Olímpico do Brasil
(COB) Carlos Arthur Nuzman
deixou, na tarde de sexta-feira
(20), a Cadeia Pública José Fre-
derico Marques, em Benfica,
onde cumpria prisão preventiva
decretada pelo juiz Marcelo
Bretas, da 7ª Vara Federal Cri-
minal do Rio.

Em nota, a Secretaria de Es-
tado de Administração Peniten-
ciária (Seap) informa que rece-
beu a documentação da Justiça
referente ao habeas corpus con-
cedido a Nuzman. A decisão ju-

dicial foi cumprida imediata-
mente, e o interno foi solto nesta
tarde, diz o comunicado.

Na quinta-feira (19), em jul-
gamento de um habeas corpus,
a 6ª Turma do Superior Tribunal
de Justiça (STJ) colocou Nuz-
man em prisão domiciliar.

Nuzman vira réu
No mesmo dia em que rece-

beu habeas corpus do STJ de-
terminando sua ida para o regi-
me de prisão domiciliar, Nuz-
man virou réu com o ex-gover-
nador Sérgio Cabral. A decisão

foi tomada nesta quinta-feira,
pelo juiz Marcelo Bretas, em
processo resultante da Operação
Unfair Play, que investiga o pa-
gamento de propina pelo direito
do Brasil de sediar os Jogos
Olímpicos de 2016.

Prisão
Carlos Arthur Nuzman e o

diretor-geral do Comitê Organi-
zador Rio 2016, Leonardo Gry-
ner, foram presos, em casa, pela
Polícia Federal, no dia 5 deste
mês. Os dois são investigados
por envolvimento em um supos-

to esquema de compra de votos
no Comitê Olímpico Internaci-
onal (COI) para que o Rio de Ja-
neiro fosse escolhido sede dos
Jogos Olímpicos.

De acordo com o Ministério
Público Federal, a prisão tempo-
rária de Nuzman e Gryner é im-
portante para permitir que o pa-
trimônio seja bloqueado e impe-
dir que ambos continuem atuan-
do, seja criminosamente, seja na
interferência da produção proba-
tória. Nuzman foi preso em casa,
no Alto Leblon, zona sul do Rio.
(Agencia Brasil)

Adolescente que atirou em colegas disse
que se inspirou em Columbine e Realengo

Em entrevista coletiva à im-
prensa na tarde de sexta-feira
(20), o delegado Luís Gonzaga,
da Delegacia de Polícia de Apu-
ração de Atos Infracionais da
Polícia Civil de Goiás, confir-
mou que um adolescente de 14
anos foi o autor do ataque com
arma de fogo ocorrido no fim
dessa manhã, no Colégio Goya-
ses, localizado no bairro Con-
junto Riviera, em Goiânia. Dois
estudantes da mesma turma do
autor do ataque morreram no
local, e quatro ficaram feridos.

O estudante já foi ouvido
pela polícia. Segundo o delega-
do, ele afirmou que foi motiva-

do por bullying  e disse que se
inspirou nos casos da escola de
Columbine (ocorrido em 1999,
nos Estados Unidos), e de Rea-
lengo (em 2011, no Rio de Ja-
neiro). No depoimento, o estu-
dante narrou que tinha intenção
de matar apenas o colega autor
do bullying contra ele, mas no
momento do ataque, sentiu von-
tade de fazer mais vítimas.

Os nomes dos jovens envol-
vidos não foram divulgados para
que as famílias sejam preserva-
das. A arma usada no ataque foi
uma pistola que pertencia à mãe
do adolescente, que é policial
militar. Ele disse que achou a

pistola escondida em um móvel
da casa. Nem a mãe nem o pai,
que também é policial militar,
ensinaram o adolescente a atirar.
Ao retirar a arma da mochila
para começar o ataque, ele che-
gou a efetuar um disparo aciden-
tal, mas não se feriu. O adoles-
cente foi apreendido em flagran-
te delito.

Situação das vítimas
De acordo com o diretor téc-

nico do Hospital de Urgências
de Goiânia, Ricardo Furtado
Mendonça, uma menina de 13
anos está em estado grave na UTI
do hospital. Ela foi atingida na
mão, pescoço e no tórax. A me-

nina passou por procedimento
cirúrgico para drenagem de tó-
rax.

A segunda vítima, também
uma adolescente de 13 anos, está
consciente e respirando sem
aparelhos. Ela teve um pulmão
perfurando e passou por cirur-
gia. A terceira vítima é um me-
nino de 13 anos que está cons-
ciente, estável e continua em
avaliação. A quarta vítima está no
Hospital Acidentados e não teve
o boletim médico divulgado.

A Polícia Civil continua com
a investigação e deve ouvir os
professores e coordenadores da
escola. (Agencia Brasil)

Delegada diz que presos em São Paulo
tinham imagens de bebês sendo molestados

Vídeos e imagens de bebês
sendo molestados faziam parte
do material que foi apreendido
pelos policiais civis entre os
presos na Operação Luz da In-
fância, em São Paulo. Segundo
a diretora do Departamento Es-
tadual de Homicídios e Proteção
à Pessoa (DHPP), Elizabete
Sato, isso chocou os policiais
que participaram da investigação
no estado.

“Todos os policiais ficaram
indignados com as imagens. Os
policiais que não trabalhavam
com esse time de crime não ti-
nham ideia de como era essa in-
vestigação e do que iriam encon-

trar. Chocou mais o pessoal da
[área de] Homicídios, em razão
da idade das crianças. Tinha be-
bês sendo molestados. Isso é
inadmissível”, disse Elizabete
Sato.

Em São Paulo, 25 pessoas
foram presas em flagrante na
Operação Luz na Infância, de
combate à pedofilia, deflagrada
na sexta-feira (20) em diversos
estados. Segundo a delegada,
dois dos presos respondem por
compartilhamento de imagem.
Os demais foram presos por ar-
mazenamento de imagens, com
pena que varia de um a quatro
anos de prisão e é crime afian-

çável [ou seja, podem pagar uma
fiança para não ficar presos].
Entre os presos, três já tinham
passagem pela polícia por outros
crimes como roubo, desobedi-
ência e lesão corporal.

Durante a operação em São
Paulo, foram apreendidos 25
CPUs [processadores], 272 mí-
dias, 43 celulares e 29 note-
books . De acordo com Elizabe-
th Sato, a investigação continua.
A Secretaria de Segurança Públi-
ca informou que mandados de
busca e apreensão foram cum-
pridos nas cidades de São Pau-
lo, Guarulhos, Franco da Rocha,
São Bernardo do Campo, Santo

André, Carapicuíba, Osasco e
Praia Grande.

A operação recebeu o nome
de Luz na Infância e foi feita pela
Polícia Civil em diversos esta-
dos do país em parceria com o
Ministério da Justiça e Seguran-
ça Pública. A operação é consi-
derada uma das maiores do mun-
do no combate à pedofilia e en-
volve 1,1 mil policiais. O tra-
balho de investigação durou
seis meses. A Diretoria de In-
teligência da Secretaria Naci-
onal de Segurança Pública con-
tou com a colaboração da Em-
baixada dos Estados Unidos.
(Agencia Brasil)

Até as 15h de sexta-feira
(20), 1,24 milhão de candidatos
ao Exame Nacional do Ensino
Médio (Enem) já tinham consul-
tado o local onde farão a prova,
que será aplicada nos dias 5 e 12
de novembro. O cartão de con-
firmação da inscrição, que con-
tém a informação sobre o local
da prova, foi disponibilizado na
manhã desta sexta-feira, 20.

O número representa 18,4%
do total de 6.731.203 inscrições
confirmadas no Enem. Segundo
o Instituto Nacional de Estudos
e Pesquisas Educacionais Anísio
Teixeira (Inep), a porcentagem
de acessos é maior entre os par-
ticipantes pagantes. Os estados
da Paraíba, do Rio Grande do
Norte e Ceará tiveram o maior
número de visualizações.

O acesso ao cartão pode ser
feito na Página do Participante
e também no aplicativo do Enem
para celular. Além do local de
prova, o documento informa o
número de inscrição, a data e

O Ministério dos Transpor-
tes, Portos e Aviação Civil afir-
mou  na sexta-feira, (20) que o
governo reavalia manter os pla-
nos de leiloar no próximo ano a
concessão do Aeroporto de
Congonhas, em São Paulo. Em
nota, o ministério informou que
o ministro Maurício Quintella
apresentou na quinta-feira (19)
ao presidente Michel Temer aná-
lises de consultorias indepen-
dentes e estudos da aviação ci-
vil mostrando que a concessão
de Congonhas, um aeroporto
gerador de receitas, poderia pre-
judicar a sustentabilidade da
Infraero.”Dessa forma, os ou-
tros aeroportos do Sistema In-
fraero do país poderiam ser
inviabilizados. Diante disso, o
governo reavalia a concessão
de Congonhas seguindo, úni-
ca e exclusivamente, argu-
mentação técnico financeira
do ministério, sem interferên-
cias políticas externas”, infor-

Consulta popular apoia revogação
de portaria sobre trabalho escravo

Já passa de mil o número de
pessoas que apoiaram, pela in-
ternet, projeto de decreto legis-
lativo que anula a portaria do
Ministério do Trabalho, divulga-
da na semana passada, que esta-
belece novas regras para a carac-
terização de trabalho análogo ao
escravo.

A portaria, que tem sido alvo
de críticas nos últimos dias, al-
tera os critérios de divulgação
do cadastro de empresas que
submetem trabalhadores à con-
dição de trabalho análogo ao es-
cravo, a chamada Lista Suja do
Trabalho Escravo.

Até as 16h10 de sexta-feira
(20), 1189 internautas haviam
votado favoravelmente ao proje-

to, e 674 contra, no site do Se-
nado. De autoria de quatro sena-
dores, o Projeto de Decreto Le-
gislativo do Senado (PDS) 190/
2017 foi apresentado na última
quarta-feira (18) e desde então
entrou em consulta pública no
site da Casa.

Na Câmara, 20 projetos com
o mesmo teor foram apresenta-
dos, sendo o último deles, pelo
deputado Reginaldo Lopes (PT-
MG), que justifica em seu pedi-
do que a portaria dificulta “enor-
memente a punição de flagran-
tes e situações impróprias e de-
sumanas de trabalho”.

Lista suja
A portaria do Ministério do

Trabalho estabelece que, para
fazer parte da Lista Suja do Tra-
balho Escravo, é preciso com-
provar que os trabalhadores fo-
ram privados do direito de ir e
vir, o que  não é obrigatório no
Código Penal.

A norma também traz para o
ministro do Trabalho a tarefa de
divulgar a lista suja do trabalho
escravo duas vezes por ano, ao
passo que, antes, a responsabili-
dade era de corpo técnico do
ministério, que podia atualizá-la
a qualquer momento.

“Outro ponto preocupante,
previsto na norma, é a elimina-
ção da servidão por dívida, tam-
bém prevista no Código Penal.
A partir da publicação, a empre-

sa só poderá ser autuada pelo
crime quando houver uso de
coação, cerceamento do uso
de meios de transporte, iso-
lamento geográfico, segu-
rança armada para reter o tra-
balhador e confisco de docu-
mentos pessoais”, disse  Re-
ginaldo Lopes, ao apresentar o
projeto.

Na sexta-feira (20), o sena-
dor Randolfe Rodrigues (Rede-
AP) ajuizou ação popular na 22ª
Vara Federal Cível da Justiça
Federal contra a portaria, pedin-
do apoio do Ministério Público
Federal e solicitando medida li-
minar antecipada até o julgamen-
to do mérito da questão. (Agen-
cia Brasil)

Quase 20% dos candidatos
já consultaram os locais

de prova no Enem
hora das provas, a opção de lín-
gua estrangeira escolhida e os
atendimentos específicos ou es-
pecializados, caso tenham sido
solicitados.

O Inep recomenda que, após
conhecerem o lugar onde farão
a prova, os candidatos façam o
trajeto antes do dia do Enem e
verifiquem a distância, o tempo
gasto e a melhor forma de che-
gar, para evitar atrasos no dia do
exame. Apesar de não ser obri-
gatório, o Inep sugere que os
candidatos levem o cartão de
confirmação no dia da prova para
facilitar o acesso às informa-
ções de sua inscrição.

O Enem será realizado em
dois domingos: em 5 de novem-
bro, serão aplicadas as provas de
linguagens, códigos, redação e ci-
ências humanas e, no dia 12 de no-
vembro será a vez das provas de
ciências da natureza e matemática.
O exame será aplicado em 1.724
municípios, para 6.731.203 ins-
critos. (Agencia Brasil)

Ministério diz que
governo reavalia fazer
concessão do Aeroporto

de Congonhas
mou o ministério.

O aeroporto é o mais rentá-
vel sob o comando da Infraero.
Em agosto, Congonhas foi in-
cluído no programa de conces-
sões por pressão da área econô-
mica, que pretende arrecadar R$
6 bilhões em taxas de outorga no
próximo ano.

A previsão do governo era de
que o edital com as regras para
o leilão do aeroporto fossem
publicadas no terceiro trimestre
de 2018 e a realização do certa-
me no quarto trimestre.

Além de Congonhas, o go-
verno havia anunciado a conces-
são de outros 13 aeroportos que
seriam licitados em blocos: Ma-
ceió (AL), João Pessoa (PB),
Aracaju (SE), Juazeiro do Norte
(CE), Campina Grande (PB), Re-
cife (PE), Várzea Grande (MT),
Rondonópolis (MT), Sinop (MT),
Alta-Floresta (MT), Barra do
Garças (MT), Vitória (ES) e Ma-
caé (RJ). (Agencia Brasil)
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Montes Claros e JF Vôlei fazem
duelo mineiro neste sábado

Superliga Masculina 17/18

Vôlei Renata fará sua primeira partida em casa

A segunda rodada da Superli-
ga masculina de vôlei 2017/
2018 terá início às 11h deste sá-
bado (21) com o confronto mi-
neiro entre Montes Claros Vô-
lei (MG) e JF Vôlei (MG). As
equipes se enfrentarão no Giná-
sio Tancredo Neves, em Montes
Claros (MG), na busca pela rea-
bilitação no campeonato, já que
ambas perderam na estreia – os
donos da casa para o Lebes/Ca-
noas (RS) e o time visitante para
outro rival mineiro, o Minas Tê-
nis Clube (MG). A partida terá
transmissão ao vivo dos canais
SporTV.

O Montes Claros Vôlei fará
sua primeira partida em casa e
sob o comando do técnico inte-
rino Sérgio Luís Cunha, que
substitui Chico dos Santos. Nes-
te jogo de estreias, parte da ren-
da da bilheteria será destinada às
vítimas da tragédia em Janaúba,
ocorrida no último dia 05. A ex-
pectativa em torno deste jogo é
grande.

Para o experiente Alan, que
ficou dois anos fora e retorna a
Superliga nesta temporada, o
momento é de buscar a recupe-
ração. O jogador de 37 anos é um
dos líderes do grupo mineiro e
sabe da importância de um resul-
tado positivo dentro de casa.

“Não tivemos o início de Su-
perliga que desejávamos. Come-
çar com derrota nunca é bom,
mas temos consciência que jo-
gamos abaixo que podíamos.
Agora vamos estrear em casa e,
diante da nossa torcida, quere-
mos a vitória de qualquer manei-
ra”, afirmou Alan.

O líbero do Montes Claros
Vôlei, no entanto, sabe que seu
time terá um adversário difícil
pela frente. “Não vai ser um jogo
fácil, temos que diminuir um
pouco o número de erros que
estamos cometendo durante a
partida, mas vamos, sim, em bus-

ca da vitória. Todo jogo deve ser
encarado como uma final, pois a
Superliga está forte, e não pode-
mos perder pontos dentro de
casa”, complementou Alan.

Se de um lado o Montes Cla-
ros Vôlei conta com a ampla ex-
periência de Alan, o time de Juiz
de fora chega para a Superliga 17/
18 com uma equipe jovem, lide-
rada, dentro de quadra, pelo pon-
teiro Leozinho, de 22 anos. Es-
colhido como capitão, o jogador
demonstra total interesse em
crescer e ajudar o grupo a seguir
o mesmo caminho.

Esse será apenas o primeiro

jogo da rodada que terá outros
quatro neste sábado. Às 18h30
será o duelo entre EMS Taubaté
Funvic (SP) e Copel Telecom
Maringá Vôlei (PR); às 19h se
enfrentarão Sada Cruzeiro (MG)
x Sesc RJ; às 20h será o encon-
tro entre Ponta Grossa/Caramu-
ru (PR) e Sesi-SP, e a programa-
ção do dia terminará às 21h30
com o confronto Vôlei Renata
(SP) x Lebes Canoas (RS), ás
21h30, no Taquaral, em Campi-
nas (SP), com transmissão ao
vivo do SporTV.

Outros jogos deste sábado
Montes Claros Vôlei (MG) x

JF Vôlei (MG), às 11h, no Tan-
credo Neves, em Montes Claros
(MG) – SPORTV; EMS Taubaté
Funvic (SP) x Copel Telecom
Maringá Vôlei (PR), às 18h30, no
Abaeté, em Taubaté (SP); Sada
Cruzeiro (MG) x Sesc RJ, às 19h,
no Riacho, em Contagem (MG);
Ponta Grossa/Caramuru (PR) x
Sesi-SP, às 20h, na Arena Multiu-
so, em Ponta Grossa (PR); Vô-
lei Renata (SP) x Lebes Cano-
as (RS), ás 21h30, no Taquaral,
em Campinas (SP) – SPORTV.

(Domingo - 22/10) – Corin-
thinas-Guarulhos (SP) x Minas
Tênis Clube (MG), às 13h, no
ginásio Ponte Grande, em Gua-
rulhos (SP) – REDETV.
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A união de dois campeões
olímpicos, um do vôlei de praia
e outro da quadra, novamente
será atração no Circuito Brasi-
leiro Open de vôlei de praia. O
baiano Ricardo, ouro em Ate-
nas-2004, e o norte-americano
Reid Priddy, ouro em Pequim-
2008, estarão na etapa de Na-
tal (RN) e apostam em bons re-
sultados após uma estreia ‘no
sacrifício’, na primeira parada
do tour.

Em Campo Grande (MS),
quando foram eliminados na
fase de grupos, o norte-ameri-
cano jogou com febre e se re-
cuperava de uma forte gripe.
Mesmo assim, a dupla venceu
dois jogos no classificatório e
só perdeu para os atuais cam-
peões brasileiros, Álvaro e Say-
mon, no set de desempate. Na
visão de Ricardo, o time apre-
sentará um voleibol ainda me-
lhor.

“Estamos muito motivados,
vamos melhores fisicamente e
isso dá confiança. Na primeira
etapa o Priddy teve febre e foi
um guerreiro por ter jogado.
Mesmo sem estar em condi-
ções, ele quis competir. E bri-
gamos de igual para igual. Es-
pero que a gente consiga cres-
cer ainda mais, ter uma melhor
posição aqui em Natal. Acredi-
to muito no nosso time”, ana-
lisou o baiano, que também
comentou sobre o período de
treinos no Brasil.

“Ele estará mais à vontade,
quebrou aquela ansiedade da
estreia no Circuito Brasileiro,
e pode também observar o es-
tilo e característica de alguns
atletas brasileiros. Ele realizou
uma preparação muito forte lá
na Califórnia e vamos realizar
treinos em João Pessoa, de ter-
ça até quinta, entrosando ainda
mais nosso time. Acredito que
tudo isso fará com que tenha-
mos ainda mais crescimento”,
destacou o campeão olímpico
de 2004.

Ricardo atualmente mora
nos Estados Unidos e disputou
seis etapas da AVP, principal
liga de vôlei de praia do país,
sendo quatro ao lado de Priddy.
Aposentado da seleção norte-
americana de quadra, o atleta
de 40 anos busca uma vaga aos
Jogos de Tóquio agora no vô-

Circuito Brasileiro

Ricardo projeta
evolução em dupla

com norte-americano
Priddy

Dupla disputará etapa de Natal (RN) e bloqueador acredita
em desempenho superior ao de Campo Grande (MS)
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Priddy e Ricardo na etapa de Campo Grande

lei de praia. A parceria experi-
ente e vencedora é uma das
atrações em Natal.

No torneio masculino, as
16 duplas já garantidas pelo
ranking são Álvaro Filho/Say-
mon (PB/MS), Pedro Solberg/
George (RJ/PB), Vitor Felipe/
Guto (PB/RJ), Evandro/André
Stein (RJ/ES), Oscar/Thiago
(RJ/SC), Jeremy/Bruno Sch-
midt (RJ/DF), Hevaldo/Arthur
Lanci (CE/PR), Léo Gomes/
Ferramenta (RJ), Ramon Go-
mes/Fernandão (RJ/ES), Gil-
mário/Bernardo Lima (PB/
CE), Jô/Léo Vieira (PB/DF),
Moisés/Bruno (BA/AM), An-
derson Melo/Pedro Marins
(RJ), Allison/Márcio Gaudie
(RJ), Pedro Henrique/Benja-
min (PB/MS) e Ricardo/Priddy
(BA/EUA).          

Já as 16 duplas femininas
classificadas pelo ranking são
Larissa/Talita (PA/AL), Ágatha/
Duda (PR/SE), Ana Patrícia/
Rebecca (MG/CE), Elize
Maia/Taiana (ES/CE), Carol
Solberg/Maria Elisa (RJ), Fer-
nanda Berti/Bárbara Seixas
(RJ), Josi/Lili (SC/ES), Julia-
na/Carol Horta (CE), Val/Ân-
gela (DF/RJ), Victoria/Tainá
(MS/SE), Naiana/Rachel (CE/
RJ), Vitoria/Juliana Simões
(RJ/PR), Andrezza/Andressa
(AM/PB), Izabel/Renata (PA/
RJ), Sandressa/Neide (AL) e
Luiza Amélia/Semírames (CE/
SP).

As 24 duplas disputam a
fase de grupos em seis grupos
de quatro times. Os primeiros
e segundos colocados de cada
chave, além dos quatro melho-
res terceiros, vão para as oita-
vas de final. Desta etapa em
diante o torneio segue em for-
mato eliminatório direto até a
decisão. A final feminina acon-
tece na noite de sábado (21),
enquanto a disputa do ouro no
torneio masculino fica para a
manhã de domingo (22).

O Circuito Brasileiro Open
2017/2018 é composto por
sete etapas, três delas que
ocorrem até o final deste ano.
As outras quatro serão realiza-
das em 2018, com cidades e
datas a definir. Além de Cam-
po Grande e Natal (RN), o tour
passará por Itapema (SC), de
15 a 19 de novembro.

Di Grassi retorna a Macau em busca de
sua segunda vitória no Circuito da Guia

Após 12 anos de uma de suas
conquistas mais importantes na
carreira, Lucas di Grassi retorna
a Macau para tentar a sua segun-
da vitória no difícil Circuito da
Guia, em Macau, desta vez pilo-
tando o Audi R8 LMS da equipe
alemã HCB-Rutronik Racing na
GT Cup nos dias 18 e 19 de no-
vembro.

Em 2005, Lucas di Grassi
colocou seu nome no mapa mun-
dial do automobilismo ao tornar-
se o quarto brasileiro a vencer o
GP de Macau, uma espécie de
“campeonato mundial” da Fór-
mula 3, em que equipes de todo
o planeta se reúnem para correr
pelos 6,2 quilômetros do traça-
do de rua mais desafiador de todo
o calendário.

Na ocasião, Lucas colocou

seu nome no Olimpo das catego-
rias de base ao bater nomes
como Robert Kubica e o hoje
tetracampeão de F1 Sebastian
Vettel, e juntou-se a nomes
como Ayrton Senna (1983), Ro-
berto Moreno (1982) e Mauri-
cio Gugelmin (1985).

O Circuito da Guia tem 24
curvas incluindo um ‘grampo’
apertadíssimo, descidas, subi-
das, uma longa reta e nenhuma
área de escape, com o adicio-
nal da Curva Mandarim, onde
os carros a contornam a cerca
de 260 km/h.

Acostumado aos traçados ur-
banos, como é a regra na Fórmu-
la E, o atual campeão da catego-
ria dos elétricos defende a Audi
em busca da conquista. “Macau
traz uma atmosfera toda especi-

O Audi R8 LMS #11 com o qual Lucas correrá em Macau

al. Conquistei lá uma das vitóri-
as mais especiais da minha car-
reira. Sempre quero correr em
Macau, porque é um lugar úni-
co”, disse o brasileiro, que re-
tornou em 2012 para correr na
classe GT e conquistou um se-

gundo lugar na ocasião.
No sábado, 18 de novembro,

acontece a corrida de classifica-
ção, com 12 voltas; no domingo,
19, os pilotos buscam o título em
uma batalha de 18 voltas válidas
pelo FIA GT World Cup.

F
ot

o/
 A

ud
i 

Sp
or

t

Copa SP de Kart

Traçado inédito e anti-horário na
Granja Viana marca 9ª etapa
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Copa São Paulo de Kart Granja Viana

ram e todas as baterias, além das
tomadas de tempo, serão reali-
zadas no sábado. A programação
oficial começa às 8h da manhã
com a tomada da Rok Cup Exe-
cutive, seguida da formação do
grid da Mirim/Cadete, Shifter,
Rotax Max/Masters e Rotax Ju-
nior Max. Todas as categorias
terão seis minutos de pista livre
para a aferição dos tempos.

A primeira bateria do dia será
da Rok Cup Executive às 9h, se-
guida da Mirim/Cadete às 9h25,
Shifter às 9h45, Rotax Max/
Master às 10h10 e da Rotax Ju-
nior Max às 10h35. As provas 2
dessas mesmas categorias ocor-
rem logo na sequência: a Rok
Cup terá sua segunda corrida às
11h, seguida da Mirim/Cadete às
11h25, Shifter às 11h45, Max/
Masters às 12h10 e Junior Max
às 12h35.

A Sixspeed abre a programa-
ção vespertina com a tomada de

tempos às 13h. Na sequência,
outras quatro categorias realizam
suas classificações: Micro Max
às 13h10, Rotax DD2/ Masters
às 13h20, Fórmula 4 às 13h30 e
Rotax Mini Max às 13h40. A pri-
meira dessas categorias a entrar
na pista para a corrida 1 será a
Micro Max às 13h50. A bateria
1 da Sixpeed será às 14h10, se-
guida da DD2/Masters às 14h25
e da prova única da Fórmula 4 às
14h50 com 23 voltas de duração.
A Mini Max tem largada prevista
para as 15h20.

A Pro-500, categoria com
mesmos karts da tradicional 500
Milhas, entra na pista para a to-
mada às 15h40. Logo depois
acontecem as últimas baterias do
dia: a corrida 2 da Micro Max às
16h, Sixspeed às 16h20, DD2/
Masters às 16h35 e Mini Max às
17h. A programação será encer-
rada com a prova de 80 minutos
de duração da Pro-500 às 17h20.

A nona etapa da Copa São
Paulo de Kart acontece neste fi-
nal de semana no Kartódromo
Granja Viana em Cotia, na Gran-
de São Paulo. A penúltima etapa
da temporada será a última chan-
ce para os competidores se clas-

sificarem para a Super Final, que
acontecerá no dia 25 de novem-
bro. Além disso, a nona etapa
marca o encerramento do Tor-
neio KGV com um traçado  iné-
dito e no sentido anti-horário.

Os treinos livres já começa-
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Nova família Delivery de caminhões
A nova família Delivery chega para revo-

lucionar o transporte de cargas no segmento
de caminhões leves. O lançamento já atende
a padrões internacionais para os mercados
mais exigentes. Composta por modelos de 3,5
a 13 toneladas, está pronta para conquistar o
mundo: nasceu a partir da receita de sucesso
da primeira linha Delivery e da experiência
dos clientes das mais de 100 mil unidades pro-
duzidas. Foi ouvindo o cliente que a Volkswa-
gen Caminhões e Ônibus estreia uma gama
de produtos sob medida para os dias de hoje.

Com o lançamento, a marca Volkswagen
chega ao disputado mercado de 3,5 tonela-
das, com um modelo chamado de Express. O
produto reúne os atributos de um caminhão
grande num veículo pequeno, tais como espa-
ço interno e robustez, com design moderno.
O Delivery de 4 toneladas é outra grande apos-
ta dentre os modelos de entrada da nova fa-
mília, já que contará com financiamento via
Finame.

O novo Delivery de 6 toneladas chega,
junto dos modelos de 9 e 11 toneladas, com
atributos de sobra para encarar a missão de
superar os atuais Delivery, sucessos de ven-
das no mercado nacional. E o lançamento
13.180, com terceiro eixo, complementa a
oferta de novidades, com a maior capacidade
de carga do novo portfólio.

Os novos modelos chegam em três ver-
sões: a City, de entrada; a Trend, sob medida
para o dia a dia das mais diversas operações;
e a Prime, que traz aspectos visuais e de con-
forto diferenciados.

Desde o lançamento, a nova família Deli-
very contará com ofertas especiais de comer-

cialização, além das modalidades de leasing
operacional e consórcio. A expectativa é de
que, com o lançamento, as vendas nacionais
se ampliem graças ao ingresso na nova faixa
de 3,5 toneladas.

Conheça a nova família, modelo a mo-
delo:

Delivery Express – Sob medida para
entregas urbanas, combina a agilidade dos au-
tomóveis em manobras rápidas à robustez dos
caminhões. Pode ser guiado por motoristas
com carteira de habilitação categoria B e tra-
fegar em áreas onde a circulação de cami-
nhões é restrita, característica dos grandes
centros urbanos. O rodado simples na trasei-
ra traz o benefício da cobrança de pedágio no
valor de um automóvel. Tem motor Cummins
ISF de 2,8 litros com tecnologia de pós-trata-
mento de gases EGR, dispensando o Arla 32.
Alcança 150 cv e um torque máximo de 360
Nm numa ampla faixa de rotações para ga-
rantir retomadas rápidas e agilidade nas en-
tregas urbanas, com a melhor potência e tor-
que da categoria. Para este modelo, foi de-
senvolvido um set de airbags tanto para o
motorista como para os passageiros. O air-
bag dos passageiros é o maior da América
Latina, com 160 litros, e associado a cintos de
segurança com pré-tensionadores, entrega alto
padrão de segurança aos ocupantes.

Delivery 4.150 – Outra estreia da VW
Caminhões, o modelo ingressa em segmento
antes não explorado pela fabricante já con-
tando com financiamento via Finame. Ágil nas
retomadas e confortável no anda e para das
cidades, o Novo Delivery 4.150 tem motor
Cummins ISF de 2,8 litros e 150 cv de potên-

cia, com sistema de pós-tratamento de gases
EGR que dispensa o Arla 32. A transmissão
manual ESO-4106 combina-se ao conjunto de
powertrain, conferindo também a melhor po-
tência e torque da categoria.

Delivery 6.160 – Com a melhor mano-
brabilidade da categoria, o modelo conta com
cabine ampla e confortável, caixa ESO-4206
de seis velocidades e motorização Cummins
ISF de 2,8l e solução SCR para o pós-trata-
mento de gases e potência que chega a 160
cv e torque máximo de 430 Nm. Com impor-
tantes vantagens operacionais em relação à
concorrência, confere agilidade a toda prova
para as entregas urbanas que demandam
maiores volumes de carga.

Delivery 9.170 – Cada componente do
novo Delivery 9.170 foi desenvolvido com os

mais inovadores materiais e o resultado é um
modelo altamente sustentável, com redução
de peso da ordem de 10% na comparação
com seu antecessor e, consequentemente,
mais economia de combustível, menos emis-
sões e maior capacidade de carga. Seu motor
é o Cummins ISF de 3,8 litros e tecnologia
SCR, com robustez ideal para cada aplica-
ção, torque máximo de 600 Nm e 165 cv de

potência. A transmissão manual é a ESO-6106,
com seis velocidades, e o modelo contará ainda
com transmissão automatizada.

Delivery 11.180 - Indicado para entre-
gas urbanas com agilidade, rapidez nos servi-
ços rodoviários de curtas e médias distâncias,
o novo Delivery 11.180 combina confiabilida-
de, robustez e o melhor desempenho da cate-
goria. É equipado com motor Cummins ISF,
de 3,8 litros e tecnologia SCR, com torque
máximo a 600 Nm e 175 cv de potência e
transmissão manual ESO-6106. O modelo
contará ainda com transmissão automatiza-
da.

Delivery 13.180 – Primeiro modelo equi-
pado com terceiro eixo da nova família, é o
caminhão com maior capacidade de carga
da nova família Delivery. Com robustez e
flexibilidade sob medida, atende a diver-
sas aplicações, tendo sido projetado de
acordo com a legislação de circulação de
Veículo Urbano de Carga (VUC) nas ci-
dades onde há restrição de tráfego. Com
motor Cummins ISF, de 3,8 litros e tecno-
logia SCR, com torque máximo de 600 Nm
e 175 cv de potência e transmissão manu-
al ESO-6206, contará ainda com transmis-
são automatizada.

JAC apresenta o V260, novo VUC

Novo Citroën Jumpy

Scania lança novos caminhões,
motores e serviços na Fenatran

A Scania lançou na Fenatran 2017 um
pacote de soluções que envolve cinco cami-
nhões e de dois serviços, com o objetivo de
reduzir o custo total da operação e aumentar
a rentabilidade dos negócios dos clientes.

Nos rodoviários, as novidades são os ve-
ículos com novas motorizações, de 450 e 510
cavalos, que oferecem até 5% a mais de eco-
nomia de combustível. Esses propulsores pas-
sam a ser equipados com um sistema de inje-
ção de alta pressão, além de produzidos em
CGI, um composto compactado de ferro e
grafite que duplica a resistência a fadiga.

O Heavy Tipper traz para a gama fora de
estrada dois modelos para a mineração, sen-
do o 8x4 capaz de transportar até 25% a mais
de carga líquida, reduzir em até 15% o custo
por tonelada transportada e aumentar em 30%
a vida útil na operação, o que significa cerca
de um ano a mais de trabalho (sendo três a
vida média das opções atuais do mercado). O
outro lançamento é a expansão da gama V8
com um cavalo mecânico apto a acoplar no
inédito Super Rodotrem, composição de 11
eixos, capacidade de 91 t e 620 cv de potên-
cia, que inaugura um novo nicho para atender
aos segmentos canavieiro, de grãos, insumos
agrícolas e de produção rural.

Em Serviços, a fabricante apresenta o iné-
dito Programa de Manutenção com Planos
Flexíveis no mercado brasileiro, modalidade
em que, por meio da conectividade, o veículo
informa o momento ideal de parar para a
manutenção. Nesse novo sistema, o pagamen-
to passa a ser mais dinâmico, personalizado e

por tempo indeterminado; e feito de acordo
com a quilometragem rodada de cada veículo
e tarifação por consumo de combustível (ou
seja, quanto mais economizar diesel menos o
cliente pagará). Com os Planos Flexíveis, a
Scania consegue unir de forma perfeita sus-
tentabilidade e rentabilidade, e ainda reduzir
em até 16% o custo de manutenção de cada
unidade.

E, a nova solução de condução econômi-
ca, o Driver Services, que orienta o cliente
por meio de um conjunto de ações focadas no
motorista e dispõe de treinamento e coaching
personalizado, que proporcionam a evolução
no modo de direção. Esse serviço pode dimi-
nuir até 10% o consumo de combustível.

Os novos veículos são: Streamline R Hi-
ghline 510 6x4 e Streamline R Highline 450
6x2 (lançamentos com novas motoriza-
ções), o Super Rodotrem Scania R 620 V8
6x4 (lançamento para composição de 11
eixos e 91 t), e os fora de estrada G 480
8x4 (da nova gama para mineração Hea-
vy Tipper) e G 480 6x4. A Scania também
exibiu dois lançamentos de seus potentes
e econômicos motores na Fenatran: O V8
de 620 cv do Super Rodotrem de 11 eixos e o
novo propulsor de 13 litros com potências de
450 cv ou 510 cv.

Conheça as novidades de caminhões e
motores Scania:

Streamline R Highline 510 6x4
Lançado na feira, tem motor de 13 litros

e 510 cavalos, com pico de potência a 1.900
rpm e torque máximo de 2.550 Nm, já entre

1.000 e 1.300 rpm. Outra grande vantagem
desta nova linha de motores é a economia de
combustível. Devido à nova tecnologia de alta
pressão de injeção, oferece até 5% de redu-
ção em relação à atual versão.

Streamline R Highline 450 6x2
A outra nova potência que compõe a ex-

pansão da gama rodoviária de 13 litros é a
motorização de 450 cavalos, que atinge a po-
tência máxima a 1.900 rpm e desenvolve tor-
que de 2.350 Nm já disponível entre 1.000 e
1.300 rpm. O modelo também oferece a me-
lhoria de até 5% na economia de combustí-
vel, característica principal desta nova linha
de motores.

Super Rodotrem Scania R 620 V8 6x4
Lançamento na Fenatran, o veículo faz

parte da gama V8, e traz a inédita configura-
ção de 11 eixos e capacidade de carga para
até 91 toneladas. É indicado para o segmento
canavieiro, de grãos e outros. O motor V8, de
16 litros, tem 620 cv de potência e desenvol-
ve torque de 3.000 Nm. Para a nova configu-
ração, chega um sistema de filtragem de ar
do motor específico para a aplicação fora de
estrada, instalado na traseira da cabine. Foi
desenvolvida uma terceira linha de ar para
permitir a frenagem simultânea em toda a com-
posição quando o freio de estacionamento for
acionado.

G 480 8x4 Heavy Tipper
Novidade no segmento de mineração, o

Heavy Tipper chega ao mercado com com-
ponentes mais robustos, que proporcionam
mais 25% de capacidade de carga líquida em
relação aos atuais modelos. Outros benefíci-
os são o aumento da disponibilidade em até
5%, redução em até 15% do custo por tone-
lada transportada e aumento em 30% da vida
útil na operação (cerca de um ano a mais de
trabalho). Com ele, a Scania cria o nicho de
40 t e 58 t de PBT.

Novos motores 450 cv e 510 cv
Extensão da gama rodoviária, as duas

novas potências chegam para ampliar a
oferta da Scania ao mercado brasileiro.
Os novos propulsores são de 13 litros e
seis cilindros em linha. Os novos motores
foram desenvolvidos com tecnologia de
alta pressão de injeção de diesel e múlti-
plos pontos para diminuir o consumo, os
ruídos e as emissões. Com essa evolução,
o propulsor passa a ser 5% mais econô-
mico, além de ser tornar mais silencioso
do que a versão atual. Outra novidade
está no novo material do bloco do motor ,
no qual foi introduzido um composto com-
pactado de ferro e grafite (CGI), que dupli-
ca a resistência a fadiga.

Modelo é o primeiro lançamento da ofen-
siva de veículos utilitários leves da marca e
chega para repetir o sucesso alcançado na
Europa. Com a inovadora motorização 1.6
Turbo Diesel BlueHDi e o câmbio manual de
seis marchas, o Jumpy é a nova referência
em dirigibilidade e eficiência do segmento. Ele
tem preço a partir de R$ 79.990, três anos de
garantia e ampla lista de conteúdo de série. A
marca ainda aposta no atendimento persona-
lizado e cria o Compromisso Citroën Pro,
ambicioso plano de serviços de pós-venda
moderno e competitivo.

O Jumpy chega ao Brasil com um currícu-
lo de respeito: são mais de 600 mil unidades
comercializadas e inúmeros prêmios conquis-
tados ao redor do mundo. Os títulos refletem a
capacidade que o veículo tem de atender aos
mais diversos tipos de públicos, desde os em-
preendedores que atuam nos ramos de servi-
ços, e-commerce, delivery e logística em ge-
ral, até os que precisam de um veículo para
tarefas pesadas, como os que trabalham na
construção civil. Para se tornar um verdadeiro
parceiro dos profissionais, o utilitário da Citroën
estará disponível em duas versões.

Moderno e desenvolvido para as necessi-
dades do universo do trabalho, o Novo Citroën
Jumpy reúne os seguintes atributos: Design
com linhas robustas, fluidas e modernas; mo-
dularidade inédita no segmento com o Modu-
work, que possibilita o transporte de materi-
ais de 4 metros de comprimento sobre o as-
soalho plano. O mecanismo amplia o espaço
interno ao levantar o assento do passageiro
contra a divisória existente entre a cabine e
o compartimento de carga; “mesa-escriva-
ninha” orientável embutida no banco cen-
tral, que transforma o Jumpy em um verda-
deiro escritório móvel; arquitetura eficien-
te, adaptada a todas as necessidades e a
serviço da funcionalidade, da praticidade e
da ergonomia.

A plataforma modular EMP2 reforçada
assegura uma carga útil de 1.500 kg e um PBT
total de 3. 219 kg, além de um compartimen-
to de carga de 6,1 m³ (que pode chegar a
até 6,6 m3 com o Moduwork); compaci-
dade de carroceria, com 5.309 mm de com-
primento, 2.204 mm de largura e distância
entre-eixos de 3.275 mm. A altura, de 1,93
m, permite o acesso a garagens subterrâ-
neas, como estacionamentos de shoppin-
gs, aeroportos, estacionamentos privativos
etc.; portas traseiras com abertura de até
180° que facilitam o carregamento e os mo-
vimentos ao redor do veículo; porta lateral des-

lizante com 935 mm, que permite
acesso fácil ao compartimento de
carga, assim como a colocação
de materiais por meio de empi-
lhadeiras.

O interior acolhedor, com po-
sição de dirigir sobrelevada e re-
laxante, que proporciona confor-
to e bem-estar; variedade de por-
ta-objetos no interior: são 60 litros
de volume disponível; tratamento
acústico de alto nível associado a
um conforto de rodagem otimiza-
do; capacidade de transporte de
três pessoas com todo conforto e

segurança; tecnologias que tornam a vida mais
fácil e segura, tais como ESP (Controle de
Estabilidade), Hill Assist (Assistente de parti-
da em rampas), limitador e regulador de velo-
cidade, ar-condicionado, volante com regula-
gem de altura e profundidade, retrovisor com
ajuste elétrico, banco do motorista com regu-
lagem de altura etc.

O novo motor 1.6 Turbo Diesel BlueHDi,
que alia alto desempenho, baixo consumo de
combustível e baixos índices de emissões. Ele
gera potência máxima de 115 cv a 3.500 rpm e
torque máximo de 30 kgfm a 1.750 rpm, trans-
formando o Citroën Jumpy em um modelo ágil,
seguro e muito agradável de dirigir tanto na
estrada quanto na cidade. Este motor, o mais
econômico de sua categoria, assegura grande
autonomia ao modelo (até 820 km em ciclo
misto); uma base mecânica moderna e robus-
ta: uma caixa de câmbio manual de seis mar-
chas, um conjunto de suspensões adaptado à
realidade brasileira, uma direção precisa e pro-
gressiva; muitas possibilidades de transforma-
ções da carroceria para atender às necessida-
des de todos os tipos de negócio, como os seg-
mentos de logística, food truck, medical servi-
ce (ambulância e remoções), acessibilidade, es-
colar, PET etc.

O Novo Jumpy apresenta uma suspen-
são dianteira independente, tipo Pseudo
McPherson, com molas helicoidais, amorte-
cedores hidráulicos e barra estabilizadora. Já
a traseira é independente, com braço triangu-
lar, molas helicoidais, amortecedores hidráuli-
cos e barra estabilizadora.

O Compromisso Citroën Pro garante aos
proprietários do Jumpy prioridade nos servi-
ços nas concessionárias Citroën. De maneira
mais específica, isso significa: revisão no mes-
mo dia: com agendamento prioritário e entre-
ga do veículo no mesmo dia, ou revisão se-
guinte gratuita; revisão Preço Fixo: respeito
ao preço divulgado (ver tabela abaixo), ou o
cliente não paga; veículo reserva: para deslo-
camento pessoal, caso o Jumpy do cliente pre-
cise ficar mais do que quatro dias em reparo;
facilidade de pagamento: em até quatro ve-
zes no cartão, para todos os serviços e peças;
8 anos de assistência 24 horas: com serviço
de reboque gratuito.

O Citroën Jumpy possui três anos de ga-
rantia contratual ou 100.000 km, além de ofe-
recer o custo de manutenção mais baixo de
seu segmento, com revisão com preço fixo:
20 mil km, R$ 846; 40 mil km, R$ 846; 60 mil
km, R$ 862; 80 mil km, R$ 1.271; 100 mil km,
R$ 862.

Com uma trajetória de pouco mais de 6
anos no mercado brasileiro, a JAC MOTORS
prepara seu vigésimo lançamento em nosso
país. Por ser um tradicional fabricante de ve-
ículos comerciais (caminhões e ônibus) na
China desde os anos 60, a JAC Motors é o
maior exportador local de caminhões há quin-
ze anos. E o Brasil pretende ampliar essa boa
performance da marca, incluindo o VUC
V260 nesse rol de modelos vendidos fora da
China.

Como maiores diferenciais para enfrentar
a concorrência, o JAC V260 vai apostar na
performance do motor, que exibe o maior tor-
que de sua categoria, com 260 Nm a 1.800
rpm, com câmbio de seis marchas para melhor
aproveitamento de todo esse torque. Com os
constantes engarrafamentos das grandes cida-
des, a logística de transporte urbano é um pon-

to crucial na elaboração dos custos e no de-
senvolvimento dos negócios de pequenos e mé-
dios empresários. Sair com o caminhão para
efetuar entregas é um dos ingredientes que
pode sugerir maior prejuízo – ou economia –
ao empresário. E, obviamente, um motor dota-
do com mais torque vai propiciar um rendimen-
to igualmente aprimorado no tráfego urbano,
garantindo agilidade nas acelerações e nas re-
tomadas de velocidade, notadamente quando
estiver com carga total.

Dentro desse mesmo princípio surge seu
segundo diferencial: o ar-condicionado de sé-
rie. Garantindo maior conforto ao motorista e
eventuais ajudantes, o simples acréscimo des-
se dispositivo entre os equipamentos de série
é uma garantia inquestionável de melhoria na
habitabilidade da cabine, gerando maior con-
forto a quem está enfrentando o caos dos con-

gestionamentos.
O modelo da JAC tem PBT de 3.200 kg

(1.510 kg de carga útil) e deverá agradar ra-
pidamente os principais clientes de comerci-
ais leves do País. Com distância entre-eixos
de 2,47 metros, que é o maior de seu segmen-
to, o V260 permite grande versatilidade na ado-
ção do implemento. A JAC Motors espera
consolidar seu comercial leve em diversos ti-
pos de aplicações urbanas, com destaque para
as carrocerias de metal, madeira ou baú. Ain-
da sobre as dimensões: a cabine do V260 é a
mais alta e mais larga dentre os principais com-
petidores desse segmento.

Outra vantagem será o baixo custo de
manutenção, uma vez que efetuará as revi-
sões na própria rede autorizada JAC Motors,
além de contar com o Centro de Distribuição
de Peças, que, nos automóveis de passeio, é

referência nacional na agilidade do forneci-
mento de peças de reposição às concessio-
nárias, com uma graduação de 95% de “pron-
to-atendimento” (até 24 hs para a entrega dos
componentes em um raio de 600 km da Gran-
de SP). Ciente da necessidade de pronto-
atendimento ao cliente que depende do VUC
para o trabalho diário, o objetivo da JAC é
aprimorar ainda mais esse percentual e suprir
rapidamente o concessionário com as peças
solicitadas, permitindo a imediata manutenção
e consequente retirada da loja.

Outro destaque do V260 é a robustez. As
longarinas que compõem o chassi são refor-
çadas, com perfil retangular de 100 mm de
altura por 50 mm de largura. A chapa tem
espessura de 4,5 mm. Esse conjunto é superi-
or ao da concorrência, permitindo ao opera-
dor maior confiabilidade de uso no longo pra-

zo. Essa característica é confirmada na ga-
rantia total de 3 anos ou 100.000 km.

Já por dentro, ele prima pelo conforto
na operação. Dispõe de alarme, vidros e tra-
va com acionamento elétricos, rádio MP3 com
entrada USB, além de direção hidráulica, co-
luna de direção regulável na altura, airbag
duplo, cintos de segurança com pré-tensiona-
dores, travamento automático das portas a 15
km/h, regulagem de altura do facho dos fa-
róis e porta-copos. Os freios são assistidos
por ABS. Como novo item exclusivo, o V260
vem equipado com a exclusiva JAC Connect
Front Camera, alojada no retrovisor central, e
que grava num cartão de memória todas as
imagens à frente do caminhão. Implementos
poderão ser adquiridos diretamente na rede
de concessionários, fornecidos por empresas
aprovadas pela JAC Motors.
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