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Preço banca: R$ 2,30

Bloqueio no Orçamento de 2018
chega a R$ 16,2 bilhões
Meirelles diz a empresários que país
está vivendo momento significativo
Página 3

Temer diz que seu governo aguenta
déficit da Previdência, mas outros não
Página 4

Previsão do Tempo

Tarde

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

Manhã

Tarde

Segunda: Sol com
muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com
muitas nuvens.

Manhã

Tarde

Fonte: Climatempo

DÓLAR
Comercial
Compra: 3,21
Venda:
3,21
Turismo
Compra: 3,09
Venda:
3,35

EURO
Compra: 4,00
Venda:
4,00

OURO
Compra: 127,30
Venda: 158,24

19º C

para Agricultura e Alimentação
(FAO). Lula entregou o passaporte à Polícia Federal, não viajou e
participou do evento por meio de
teleconferência.

A medida cautelar foi concedida
após a confirmação, em segunda instância, da condenação do expresidente na ação penal envolvendo
o tríplex no Guarujá (SP). Página 4
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Esporte

Fórmula E: Santiago será
grande desafio, prevê
campeão Di Grassi

26º C
17º C

Noite

25º C

Noite

a privatizar a Eletrobras.
Com a decisão, o processo
de privatização da empresa fica
liberado. Moraes atendeu a um
recurso da Câmara dos Deputados. A decisão ainda não foi
divulgada.
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Quatro em cada dez
consumidores planejam
gastar menos neste carnaval

Ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva

Noite

19º C

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de
Moraes derrubou, na sexta-feira
(2), a liminar da Justiça Federal
em Pernambuco que suspendeu
o trecho de uma medida provisória (MP) que autorizou a União
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Foto/ Divulgação

Manhã

26º C

Alexandre de Moraes libera
MP que permite privatização
da Eletrobras

Linha que liga SP a
Aeroporto de Guarulhos tem
viadutos concluídos

Lucas novo circuito é ondulado e técnico

O brasileiro Lucas Di Grassi
acredita que a quarta etapa do
Campeonato Mundial de Fórmula E, no próximo sábado (3), será
uma das mais disputadas e técnicas corridas de 2018. O motivo
são as condições que a categoria
encontrará no circuito de rua
montado em Santiago, capital do
Chile, que recebe pela primeira
vez uma prova do torneio. “É uma
pista inédita. Somente este detalhe já diz muita coisa. Como sempre, sabemos do nosso potencial e estamos bem preparados. Estamos confiantes em um bom resultado”, diz o atual campeão
mundial da categoria. Página 7

Kartismo: The Heart
Racing promove segunda
etapa neste domingo
Foto/ Pedro Bragança

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

O juiz federal Bruno Apolinário, do Tribunal Regional Federal da 1º Região (TRF1), sediado em Brasília, decidiu na sexta-feira (2) liberar o passaporte
do ex-presidente Luiz Inácio
Lula da Silva. Na decisão, o magistrado atendeu a recurso para
anular decisão da primeira instância da Justiça Federal que
apreendeu o documento e proibiu Lula de sair do país.
Na semana passada, o juiz federal Ricardo Leite, da 10ª Vara
Federal em Brasília, determinou,
em liminar, a apreensão do passaporte de Lula. A medida foi
solicitada pelo Ministério Público Federal (MPF) em virtude de
uma viagem que o ex-presidente
faria à Etiópia na sexta-feira passada (26) para ir a um evento da
Organização das Nações Unidas

to, para fevereiro, da aprovação do projeto de lei que elimina a desoneração da folha
de pagamento para os setores
da economia. Segundo o Planejamento, o bloqueio é necessário para garantir o cumprimento do teto de gastos.
O governo também suspenderá R$ 8 bilhões de gastos que
teriam como base as receitas resultantes da privatização da
Eletrobras. De acordo com o Planejamento, a suspensão é preventiva. A previsão de receitas está
mantida, mas o uso delas estará
bloqueado até a aprovação do
projeto de lei de desestatização da
companhia elétrica. Página 3

Um dos principais certames de kart amador do Brasil,
o The Heart Racing (THR) já
vai promover neste domingo
(04/2) a sua segunda etapa da
temporada 2018, com as atividades iniciando as 14 horas.
E a previsão é de congestionar o Kartódromo de Interlagos, na zona sul de São Paulo,
com a presença de mais de
200 pilotos.
Página 7
As provas do THR são muito
competitivas

Copa Brasil Caixa
de Cross Country
agita Bragança Paulista
A Copa Brasil Caixa de
Cross Country abre neste domingo (4) o calendário nacional de competições de
2018 da Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt).
As provas reunirão cerca de

250 atletas de 56 clubes,
representando 14 Estados e
o Distrito Federal num percurso de 2 km na Marina
Estância Confiança, na cidade de Bragança Paulista
(SP).
Página 7

Lebes Canoas e EMS
Taubaté Funvic se
enfrentam em Gramado
Foto/ July Stanzioni

O presidente dos Estados
Unidos (EUA), Donald Trump,
afirmou na sexta-feira (2), em
sua conta no Twitter, que investigadores do FBI politizaram as
investigações para favorecer os
democratas. “Os principais líderes e investigadores do FBI
e do Departamento de Justiça
politizaram o sagrado processo de investigação a favor dos
democratas e contra os republicanos - algo que teria sido
impensável há pouco tempo”,
escreveu.
Em outro post na rede social, ele mencionou a ex-candidata democrata Hillary Clinton,
cuja campanha as investigações
do FBI apontaram ter sido prejudicada por ingerência de hackers da Rússia.
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Juiz do TRF1 libera
passaporte do ex-presidente
Luiz Inácio Lula da Silva
Foto/Marcelo Camargo/ABr

Trump acusa
FBI
de politizar
investigações
em favor de
democratas

Um mês depois da sanção
pelo presidente Michel Temer,
o Orçamento Geral da União
de 2018 terá um ajuste de R$
16,2 bilhões. Segundo anunciou há pouco o Ministério do
Planejamento, as medidas incluem a suspensão e o
contingenciamento (bloqueio
temporário) de despesas para
cumprir a meta de déficit primário de R$ 159 bilhões para
este ano e o teto de gastos.
Primeiramente, a equipe
econômica contingenciará R$
8,2 bilhões do Orçamento por
causa da manutenção dos reajustes ao funcionalismo federal para este ano e do adiamen-

Corinthians-Guarulhos enfrente o Montes Claros Vôlei
A Superliga Cimed masculina de vôlei desembarca pela
primeira vez na cidade de Gramado, na Serra Gaúcha, neste

fim de semana. A partida terá
transmissão ao vivo do SporTV e os ingressos já estão esgotados.
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Capital paulista participa do “Dia D”
de vacinação contra febre amarela
CESAR
NETO
w w w. c e s a r n e t o . c o m
C Â MA RA ( S P )
Chefe do Cerimonial, Cecília de Arruda recebe a nata dos
Cerimonialistas pra tratar das ações [nacionais via CNCP do
presidente Lobo ] e pelo Estado de São Paulo [via Lizete, dirigente do CNCP no Estado de São Paulo]. Além das metas, volta à
pauta a regulamentação da profissão.
PR E F E I T U RA ( S P)
Mesmo imitando Jesus [no sentido de se for possível ‘afastar
dele este cálice’], o vereador João Jorge, que preside o
diretório paulistano do PSDB, não vai recusar assumir a missão
de ser o novo líder do governo Doria-Bruno. Tá mostrando
porque veio: pra ver e vencer.
A S S E M B LE IA ( S P )
Quando presidiu a Casa, sob o comando do então prefeito
paulistano Kassab, na época pelo PFL-DEM], o deputado federal
Rodrigo Garcia [deixou a Secretaria da Habitação de Alckmin]
dizia - aos 30 de idade - que um dia seria ou governador ou vice
numa chapa importante.
GOVERNO (SP)
Virtual governador [dono do PSB paulista] tá nem aí com falsas notícias sobre sua saída de um PSB dominado por ele em São
Paulo, pra se tornar tucano de 2ª linha, dando a Alckmin condição
de negociar chapas pelo Brasil. Algumas mídias entraram na ‘plantação’.
CONGRESSO
Caso o Presidente Temer (MDB) não consiga [nem com a
caneta do Diário Oficial, nem com as chaves dos cofres da União]
os 308 votos de deputados federais pra aprovar a 1ª das reformas
da Previdência, deverá sair culpando os deputados que não votaram.
J U S TI ÇA S
E se - assim como Joaquim Barbosa em relação ao ‘mensalão’ e Zé Dirceu - os ministros nomeados por Lula-Dilma fizerem o que deve ser feito em relação a condenações do ex-Presidente ? Afinal, uma coisa é dívida política e outra é sobrevivência
até os 75 de idade.
PA R T I D O S
Conforme antecipado pela coluna [que o ex-vereador paulistano Laércio Benko retomaria a direção nacional do PHS via TSE].
Ele deu a presidência pro deputado federal Aro (MG), assumindo
a vice e voltando a mandar em São Paulo. Benko é candidato
a deputado federal.
POLÍTICOS
... Qual é a novidade do PT tentar [de todas as maneiras] não
só inocentar na marra o agora condenado ex-Presidente Lula,
como impulsionar e fazer bombar “ali - Justiça - sim, só que aqui
- PT - não”. Em tempo: seguem dizendo que o candidato será ele,
mesmo que preso.
H I S T Ó R I AS
Quem felicita pelos 25 anos de publicação desta coluna diária de política é o ex-vereador em São Paulo, o cantor Agnaldo
Timóteo. Tá falando com o vice-governador (Rio) por uma volta
ao PP pra ser candidato à Assembleia Legislativa na qual reinou o
hoje preso Cabral.
EDIT OR
O jornalista Cesar Neto assina esta coluna diária de política desde 1993. Ela tornou-se referência na imprensa e uma
via das liberdades possíveis. Ele está dirigente na Associação
“Cronistas de Política de São Paulo”. Na
Internet, www.cesarneto.com foi um dos pioneiros no Brasil.
Leia também no Facebook Cesar Neto

cesar.neto@mais.com
Jornal

O DIA

Administração e Redação
Viaduto 9 de Julho, 180
1º andar - Sala 11
CEP: 01050-060
Fone: 3258-1822
Periodicidade: Diária
Exemplar do dia: R$ 2,30
Jornalista Responsável
Maria Augusta V. Ferreira
Mtb. 19.548

S. Paulo

Assinatura on-line
Mensal: R$ 20,00
Radiobrás – Agência Brasil
Publicidade Legal
Balanços, Atas e
Convocações
R. Albion, 229 - Cj. 113 Lapa
Telefone: 3832-4488

E-mail: jornalodiasp@terra.com.br
Site: www.jornalodiasp.com.br

Neste sábado (3), os postos
de vacinação dos 20 distritos
que integram a segunda fase da
campanha de vacinação contra a
febre amarela no município de
São Paulo vão participar do “Dia
D” da ação preventiva. Na data,
estas unidades farão atendimento ao público das 8h às 17h.
Assim como acontece desde o início desta fase, no último
dia 25, o atendimento será apenas mediante apresentação de
senha previamente distribuída.
Cabe lembrar que a distribuição
diária leva em conta a capacidade operacional de cada unidade
de vacinação.
Até esta quinta-feira (1º),
786.241 pessoas foram vacinadas nos 20 distritos da segunda fase da campanha. Desse total, 761.375 foram doses
fracionadas e outras 24.884
doses padrão, utilizadas para
casos específicos, como viajantes internacionais, crianças
entre nove meses e dois anos
e pessoas com condições clíni-

cas especiais.
A nova fase da campanha tem
priorizado os moradores das seguintes regiões: Jabaquara, Cidade Ademar, Sacomã, Cursino,
Cidade Líder, Cidade Tiradentes, Guaianases, Iguatemi, José
Bonifácio, Parque do Carmo,
São Mateus e São Rafael, Capão Redondo, Cidade Dutra,
Grajaú, Jardim São Luís, Pedreira, Socorro, Campo Limpo
e Vila Andrade. A meta é a imunização de 3,6 milhões de moradores nesta etapa.
Zona Norte
Teve início na quinta (1º) a
nova estratégia da Secretaria
Municipal de Saúde (SMS), por
meio da Coordenadoria Regional de Saúde (CRS) Norte, para
localizar os moradores da zona
Norte que ainda não tomaram a
vacina contra febre amarela. A
meta é ampliar a cobertura vacinal da região, estimada em 58%.
Somente nesta quinta, foram
visitadas 1.768 casas na região

do Jacanã/Tremembé. Desse total, apenas 59 pessoas não tinham tomado a vacina. Já na região de Pirituba, as equipes foram em 2.880 casas e 500 pessoas não tinham sido imunizadas.
A região observou nos primeiros meses de campanha uma
busca alta pela vacina, chegando
a um total de 450 mil pessoas
em uma semana (de 26 de outubro a 1 de novembro de 2017).
No final de novembro, porém,
em uma semana (de 30/11 a 7/
12), a busca pela vacina nas unidades não ultrapassou as 45 mil
pessoas.
Durante os três primeiros
meses de campanha, as ações
também foram intensificadas
com diversos postos volantes,
seja em estabelecimentos comerciais, seja em ações de rua,
como em hipermercados e shoppings da região, centros esportivos, igrejas, batalhão de polícia, entre outros.
Além da ação casa a casa,
duas unidades continuam vaci-

nando na região Norte, AMA/
UBS Integrada Vila Palmeiras e
AMB ESPEC Tucuruvi (Prof.
Armando de Aguiar Pupo). Ambas têm como foco as pessoas
que vão viajar para lugares com
recomendação da vacina.
Imunização na capital
A campanha começou no
município em setembro do ano
passado no distrito Anhanguera,
na região Norte. Em pouco mais
de três meses, foram aplicadas
1.366.592 doses da vacina em
toda a região.
Em dezembro, três distritos
da zona Sul (Parelheiros, Marsilac e Jardim Angela), além de
Capão Redondo e o distrito
Raposo Tavares, na zona Oeste, entraram na campanha em
caráter preventivo. Nesses locais, foram imunizadas
474.061 e 70.042, respectivamente. A primeira fase da campanha, encerrada em 24 de janeiro, imunizou 1.910.695
pessoas na capital no total.

Linha que liga SP a Aeroporto de
Guarulhos tem viadutos concluídos
Os dois viadutos estaiados
das obras de implantação da Linha 13-Jade, que ligará São Paulo ao Aeroporto Internacional de
Guarulhos, serão concluídos
nessa primeira semana de fevereiro. Foram implantadas as aduelas de fechamento que interligam os viadutos ao restante da
base da via, unificando todo o
trajeto de 12,2 quilômetros. O
governador Geraldo Alckmin
participou da vistoria e acompanhou as últimas fases dos trabalhos na sexta-feira (2).
Agora, serão finalizados os
serviços da via permanente
como execução de laje,
instalação e solda dos trilhos e
instalação do sistema de rede
aérea (responsável por repassar
a energia para os trens circularem) e a implantação do sistema de sinalização. Em seguida,
serão feitos os testes com composições vazias para a linha ini-

ciar a operação no final de março deste ano. Cerca de 2.100 trabalhadores estão envolvidos nas
fases finais das obras.
As obras dos viadutos estaiados são complexas, passam sobre as Rodovias Ayrton Senna e
Hélio Smidt, com dois mastros
de 70 metros de altura (equivalente a um prédio de 20 andares)
e um vão central de 180 metros.
Para efeito de comparação, o vão
por cima da via Dutra possui 120
metros de extensão. São 24 estais de cada lado das pontes, totalizando de 96 cabos instalados.
“Hoje foi o beijo, que é o
encontro do concreto dos dois
lados. Esse é o viaduto ferroviário, estaiado em curva, o maior
do mundo. Uma grande conquista da tecnologia e da engenharia
passando na Ayrton Senna e na
rodovia Helio Smidt. Entregaremos também duas estações novas, a estação Cecap e a Aero-

porto. Nós vamos integrar o Aeroporto de Guarulhos ao sistema metro ferroviário”, explicou
o governador.
Sobre Linha 13-Jade
Primeira ligação de transporte sobre trilhos com a região de
Guarulhos, a Linha 13-Jade beneficiará a população que mora, trabalha ou estuda naquela cidade,
além de ser uma nova opção de
transporte para acessar o aeroporto internacional, de forma mais rápida e econômica, atendendo aos
turistas e aos profissionais que vêm
a São Paulo a negócios. A projeção indica que a nova linha deverá
atender inicialmente cerca 130 mil
passageiros por dia útil.
Com um total de 12,2 km de
extensão, a Linha 13-Jade terá
três estações: Aeroporto-Guarulhos, Guarulhos-Cecap (novas) e
Engenheiro Goulart, que é o ponto de integração com a Linha 12-

Safira e foi totalmente reconstruída e já está em operação desde agosto do ano passado.
O investimento total é de R$
2,3 bilhões, dos quais R$ 1,1
bilhão veio da AFD (Agência
Francesa de Desenvolvimento)
para implantação das obras civis
e parte dos Sistemas de Energia,
Telecomunicações e Sinalização. O
BEI (Banco Europeu de Investimento) financiou R$ 316 milhões
para aquisição de material rodante. A obra também conta com R$
425 milhões do BNDES e o restante está sendo realizado com
recursos do Governo do Estado.
Quando a Linha 13 começar
a operar, a partir do final de março, serão utilizados os novos
trens do lote de 65 unidades que
estão sendo entregues. A partir
de 2019, quando as oito composições com bagageiros começarem a chegar, elas substituirão
esses trens.

Estado de São Paulo inicia
fornecimento de Truvada à população
O Estado de São Paulo iniciou o ano ofertando à população uma prevenção inovadora no
combate ao HIV. Por meio do
SUS (Sistema Único de Saúde),
é fornecido um novo medicamento, chamado Truvada. O
item é distribuído como terapia pré-exposição (PrEP) e,
com isso, aumenta a proteção
das pessoas do grupo de risco.
A iniciativa prevê, nos dois primeiros meses, a cobertura de
1.110 pessoas.
O novo modelo de prevenção é indicado a homens que
fazem sexo com homens, mulheres transexuais, travestis,
profissionais do sexo que tenham tido relações sexuais
sem uso de preservativo nos

últimos seis meses.
Também serão contempladas
pessoas com episódios recorrentes de Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST), ou que
tenham usado repetidamente
medicamentos de profilaxia
pós-exposição (PEP).
Poderão receber o remédio
casais sorodiscordantes para o
HIV (quando um parceiro tem o
vírus e outro, não). Desde que
tenham tido, ou mantenham, relações sexuais sem uso de preservativos. Para receber o Truvada, o interessado deve comparecer à unidade de referência e
passar por avaliação para critérios de elegibilidade. Isso inclui
também a realização de teste rápido diagnóstico de HIV.

Caso o resultado do exame
seja negativo, e se encaixe nos
critérios, o paciente será indicado a receber a PrEP. Em caso de
positividade o paciente vai para
tratamento e acompanhamento
da infecção, como já prevê o fluxo da rede.
O Truvada é contraindicado
para pessoas com doença renal.
Porém, os locais de referência
de cada cidade vão fazer avaliações médicas em todos que procurarem pelo tratamento. O medicamento pode ter efeito colateral leve, como dores de cabeça, náuseas e inchaço.
Aos pacientes que aderirem
à terapia é recomendado o uso
de preservativo durante as relações sexuais, pois a PrEP não

protege contra outras doenças
sexualmente transmissíveis.
Além disso, o medicamento começa a fazer afeito a partir do
vigésimo dia, para relação vaginal. E, para exposições por relações anal a proteção começa a
partir do sétimo dia.
Durante o tratamento os usuários são acompanhados pelo
serviço de referência. Após o
início do tratamento, haverá retorno num período de 30 dias e,
depois, a cada três meses.
A distribuição do Truvada na
rede pública de saúde é um novo
passo do ponto de vista preventivo. Contudo, é fundamental que
as pessoas utilizem preservativos para proteger a si mesmas e
seus parceiros.

Fuvest divulga lista de aprovados
no vestibular da USP
A Fuvest publicou, na sextafeira (2), a relação dos aprovados na primeira chamada do Vestibular 2018. São 8.402 convocados para cursos da Universidade de São Paulo, além de uma
lista com os nomes de 900 treineiros.
Os convocados devem realizar a matrícula não presencial,
pela internet, no endereço
do portal da Fuvest, entre 9h da
próxima segunda-feira (5) e
15h59 do dia 6 de fevereiro.
Entre 15 e 16 de fevereiro,
é obrigatório realizar também a

matrícula presencial no Serviço de Graduação da Unidade
(escola, faculdade ou instituto) responsável pelo curso. Os
detalhes sobre locais de matrículas, documentos e chamadas podem ser conferidos na
seção “Matrículas”, no Manual
do Candidato.
A Fuvest divulgará seis chamadas, entre esta sexta-feira (2)
e 8 de março. Após esse período, ainda haverá o processo de
reescolha. Os candidatos também podem ter acesso ao calendário completo.

Vagas
De acordo com a decisão do
Conselho Universitário da USP,
a lista de aprovados do vestibular Fuvest 2018 contempla vagas
reservadas para candidatos que
cursaram integralmente o ensino médio em escolas públicas
(EP) e autodeclarados pretos,
pardos ou indígenas de escolas
públicas (EP/PPI).
Em 2018, os dois processos
de seleção de alunos de graduação da USP, vestibular Fuvest e
Enem/Sisu, selecionaram, conjuntamente, candidatos para

11.147 vagas. Do total, 4.155
vagas foram reservadas para estudantes de EP, sendo que 1.755
foram destinadas a estudantes de
EP/PPI.
Os candidatos podem conferir a lista completa de cursos e
vagas destinadas a candidatos de
EP e EP/PPI do concurso vestibular da Fuvest e do Sistema de
Seleção Unificada (Sisu).
A USP também disponibiliza o Manual do Calouro, com as
principais informações para o
aluno que está chegando à Universidade.
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Bloqueio no Orçamento de 2018
chega a R$ 16,2 bilhões
Um mês depois da sanção
pelo presidente Michel Temer,
o Orçamento Geral da União de
2018 terá um ajuste de R$ 16,2
bilhões. Segundo anunciou há
pouco o Ministério do Planejamento, as medidas incluem
a suspensão e o contingenciamento (bloqueio temporário)
de despesas para cum prir a
meta de déficit primário de R$
159 bilhões para este ano e o
teto de gastos.
Primeiramente, a equipe
econômica contingenciará R$
8,2 bilhões do Orçamento por
causa da manutenção dos reajustes ao funcionalismo federal para este ano e do adiamento, para fevereiro, da aprovação
do projeto de lei que elimina a
desoneração da folha de pagamento para os setores da economia. Segundo o Planejamento, o bloqueio é necessário
para garantir o cumprimento do
teto de gastos.
O governo também suspenderá R$ 8 bilhões de gastos que
teriam como base as receitas

resultantes da privatização da
Eletrobras. De acordo com o
Planejamento, a suspensão é preventiva. A previsão de receitas
está mantida, mas o uso delas
estará bloqueado até a aprovação
do projeto de lei de desestatização da companhia elétrica.
Diferentemente de um contingenciamento tradicional, em
que as despesas são bloqueadas
até que a previsão de arrecadação se confirme, os R$ 16,2 bilhões irão para uma reserva dentro do Orçamento. Nesse procedimento, esclareceu o ministro
do Planejamento, Dyogo Oliveira, as verbas de cada órgão do
Poder Executivo serão reduzidas
de forma linear, com o mesmo
corte percentual para cada órgão. Os demais poderes - Legislativo, Judiciário e Ministério
Público - não serão afetados, e
as emendas parlamentares não
impositivas não sofrerão cortes.
Originalmente, o governo
previa arrecadar R$ 12,2 bilhões
com o bônus de outorga da privatização, mas existe uma folga

de R$ 4,2 bilhões em relação à
meta de déficit primário de R$
159 bilhões, o que reduziu o bloqueio total para R$ 8 bilhões.
O Planejamento aumentou
de 2,5% para 3% a previsão de
crescimento do Produto Interno
Bruto (PIB, soma das riquezas
produzidas no país) em 2018. Na
semana passada, o ministro da
Fazenda, Henrique Meirelles,
anunciou no Fórum Econômico
Mundial em Davos, na Suíça,
que a projeção para a variação do
PIB em 2018 seria ampliada. A
estimativa de inflação oficial
pelo Índice Nacional de Preços
ao Consumidor Amplo (IPCA)
caiu de 4,2% para 3,9%.
Meta
A meta para 2018 é que o
Governo Central (Previdência
Social, Banco Central e Tesouro Nacional) tenha um déficit
primário de R$ 159 bilhões. O
déficit primário considera as
receitas menos despesas, sem
considerar os gastos com juros.
A reavaliação do Orçamento

Meirelles diz a empresários
que país está vivendo
momento significativo
O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, disse na sextafeira (2) a empresários, na Associação Comercial do Rio de
Janeiro, que o Brasil está vivendo um momento significativo e
relevante, pois está saindo da
maior recessão dos últimos tempos, cujos efeitos ainda vão ser
sentidos pela sociedade.
Dados apresentados por
Meirelles mostram que ao se
comparar os 12 meses até maio
de 2016, quanto assumiu o governo Michel Temer, aos 12
meses findos em janeiro desse
ano, verifica-se que a inflação,
que era naquela ocasião da ordem de 9,3%, hoje caiu para
2,9%. Os juros, por sua vez, atingiam patamar de 14,25% e, agora, estão em 7% ao ano. O risco

Brasil, que se mostrava elevado,
com 368 pontos, hoje está em
145 pontos.
O Produto Interno Bruto
(PIB, a soma de todos os bens e
serviços produzidos no país), de
acordo com Meirelles, estava
negativo em 5,4% até maio de
2016, e em dois anos, chegou a
um crescimento de 1,4%, com
expectativa de expansão para
2,7% nos próximos 12 meses.
Também o índice de confiança
de empresas e consumidores
medido pela Fundação Getulio
Vargas (FGV) se acha em trajetória ascendente, destacou o
ministro.
Empregos
Meirelles citou a população
ocupada no país, que chegou a

89,5 milhões de brasileiros entre o final de 2016 e o começo
de 2017, e hoje está acima de
91,5 milhões, prevendo-se a
criação de mais 2,5 milhões
de postos de trabalho em
2018. Ele reconheceu que o
Brasil ainda tem 11 milhões
de desempregados, mas disse
que o ritmo de crescimento
da economia e do emprego é
muito forte, o que o leva a
acreditar em dias melhores.
“A retomada [da economia]
com queda da inflação gera
ganho do poder de compra
muito forte”, disse.
A expectativa do ministro
Henrique Meirelles é que a reforma trabalhista possa gerar 6
milhões de novos empregos no
Brasil. (Agencia Brasil)

considera que o governo encerrará o ano com resultado negativo de R$ 154,805 bilhões. No
entanto, o ministro do Planejamento, Dyogo Oliveira, esclareceu que a estimativa ainda inclui
os R$ 12,2 bilhões de receitas
com a privatização da Eletrobras.
Em 2017, foram contingenciados R$ 44,9 bilhões. Ao longo do ano, parte foi liberada e
cerca de R$ 20 bilhões permaneceram contingenciados.
Com isso, o governo fechou o ano com déficit de R$
124,4 bilhões, consideravelmente abaixo da meta de R$
159 bilhões.
A Emenda Constitucional do
Teto (EC 95/2016) estabelece
um limite anual de gastos e o
percentual de realização desse
limite ao longo do ano. A EC
estabelece a inflação do ano
anterior como limite para o
crescimento dos gastos da
União no ano vigente. Para
2018, o limite do crescimento em relação a 2017 é de 3%.
(Agencia Brasil)

Petrobras anuncia
conclusão de
emissão de US$
2 bilhões em
títulos no exterior
A Petrobras divulgou nota na
noite de quinta-feira (1º) informando a conclusão da emissão de
US$ 2 bilhões em títulos no exterior, com vencimento em 2029. A
operação foi realizada por meio
da subsidiária integral Petrobras
Global Finance B.V. (PGF).
Segundo nota da estatal, a
operação foi precificada no dia
25 de janeiro de 2018, e a demanda pelos títulos alcançou cinco
vezes o valor da oferta, com mais
de 300 ordens enviadas por investidores dos Estados Unidos,
Europa, Ásia e América Latina.
A PGF usará os recursos líquidos da venda dos títulos para
a liquidação voluntária antecipada de títulos com vencimento
em janeiro, março e abril de
2019. (Agencia Brasil)

Orçamento de 2019 não tem como
cumprir regra de ouro, reafirma ministro
O Orçamento para 2019 não
tem como cumprir a regra de ouro,
que estabelece que o governo não
pode se endividar para financiar
despesas correntes, reafirmou na
sexta-feira (2) o ministro do Planejamento, Dyogo Oliveira. Segundo o ministro, o próprio artigo da Constituição que introduziu
a regra prevê um mecanismo pelo
qual o governo tem de pedir ao
Congresso Nacional autorização
para estourar o limite de endividamento a cada ano.
“O orçamento de 2019 não

cumprirá a regra de ouro. O nosso déficit [primário] é déficit de
despesa corrente, originada
principalmente da Previdência
Social. Para financiar esse déficit, o governo está tendo de tomar dívida. O governo está se
endividando para pagar a Previdência”, declarou Oliveira, ao
explicar o ajuste de R$ 16,2 bilhões no Orçamento deste ano.
De acordo com o ministro
do Planejamento, a partir do próximo ano, o Brasil entrará em
uma situação parecida com a dos

Estados Unidos, onde o Congresso discute periodicamente
um teto para o endividamento
público. “Isso está previsto na
nossa Constituição. O governo
terá de fazer um pedido para o
Congresso, a cada ano, para se
endividar além da regra de ouro.
Algo parecido com o que os Estados Unidos enfrentam com o
debt ceiling [teto da dívida pública]”, acrescentou.
Estabelecida pelo Artigo
167 da Constituição, a regra de
ouro determina que o governo só

pode emitir títulos públicos no
mercado financeiro para cobrir
despesas de investimentos ou
refinanciar a própria dívida.
Para 2018, o Tesouro Nacional calcula que existe uma insuficiência de R$ 208,6 bilhões, que
será coberta com a devolução de
R$ 130 bilhões do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) ao Tesouro e outras medidas como a revisão dos restos a pagar, verbas de
anos anteriores autorizadas para o
exercício atual. (Agencia Brasil)

Número de assinantes da telefonia
fixa cai 2,96% em 2017
O serviço de telefonia fixa
terminou o ano de 2017 com
queda de 2,96% no número de
assinantes. No total, nos últimos
12 meses, houve redução de 1,2
milhão de linhas, fazendo com que
o número de contratos do serviço
terminasse o ano com 40,8 milhões de linhas em operação.
Os números, divulgados na
sexta-feira (2) pela Agência Nacional de Telecomunicações
(Anatel), também mostram que,
no ano, as empresas as autorizadas perderam 134,7 mil linhas, uma queda de 0,11%, e as
concessionárias tiveram redução de 1,1 milhão de unidades,
recuo de 4,48 %.

Entre os estados, São Paulo
aparece na frente no que diz respeito à redução no número de
linhas. Nos últimos 12 meses,
com 412 mil linhas a menos, o
estado apresentou uma queda de
2,61%. Em seguida, aparece o
Rio de Janeiro, com menos
330,9 mil linhas, perda de
6,46%; seguido por Minas Gerais, com menos 109,3 mil e recuo de 2,74%.
Apenas três estados apresentaram crescimento: Santa Catarina, com 20,4 mil linhas fixas,
aumento de 1,22%; Paraná, com
mais 7,8 mil, acréscimo de
0,27%, e Acre, com mais 0,2 mil
linhas, elevação de 0,24%.

Grupos
Entre as empresas que prestam os serviços na modalidade
autorizada, a Algar Telecom liderou o crescimento da telefonia fixa, com aumento de 85,8
mil linhas, acréscimo percentual de 34,47%; em seguida vem a
Vivo, com 11,6 mil, aumento de
0,24%, e da Oi, com 3,3 mil e
percentual de 2,06%.
A Claro foi a empresa que
mais perdeu clientes: houve redução de 249,2 mil, o que representa recuo de 2,24% na base de
assinantes. Depois, veio a Tim,
com menos 9,6 mil linhas e recuo de 1,4%.

Entre as concessionárias, a
Algar Telecom apresentou resultado positivo. Na comparação de
dezembro do ano passado com
o mesmo mês de 2016, a companhia cresceu 22,5 mil unidades, aumento percentual de
3,07%; seguida da Claro, com
0,1 mil e aumento de 7,06%.
A Oi, que passou todo o ano
em um tumultuado processo de
recuperação judicial, teve a maior redução no número de clientes. Nos últimos 12 meses, foram 837,3 mil linhas fixas a
menos, com recuo de 5,91%.
Depois, veio a Vivo, com menos
291,4 mil, perda de 3,01%.
(Agencia Brasil)

fale 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 credencial VIP para terça-feira (06/02), 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

Trump acusa FBI
de politizar
investigações em
favor de democratas
O presidente dos Estados Unidos (EUA), Donald Trump, afirmou na sexta-feira (2), em sua conta no Twitter, que investigadores do FBI politizaram as investigações para favorecer os democratas. “Os principais líderes e investigadores do FBI e do Departamento de Justiça politizaram o sagrado processo de investigação a favor dos democratas e contra os republicanos - algo que
teria sido impensável há pouco tempo”, escreveu.
Em outro post na rede social, ele mencionou a ex-candidata
democrata Hillary Clinton, cuja campanha as investigações do
FBI apontaram ter sido prejudicada por ingerência de hackers da
Rússia. Mas Trump coloca em dúvida as próprias denúncias do
FBI sobre o caso.
“Você teve Hillary Clinton e o Partido Democrata tentando
esconder o fato de que eles deram dinheiro para criar um dossiê,
que foi usado por seus aliados no governo de Obama para convencer um tribunal, de forma equivocada, por todas as contas,
para espionar a equipe de Trump [equipe de campanha]”, atacou
em outra postagem.
Antes de deixar o poder, Barack Obama divulgou informações sobre suspeitas de interferência russa nas eleições presidenciais. Depois, novas informações acusavam integrantes da
equipe de Trump de ter tido contato com funcionários do governo russo.
Em maio do ano passado, Trump demitiu o diretor da agência,
James Comey, alegando que o relatório sobre o caso do uso do
e-mail de Hillary Clinton como secretária de Estado, a partir de
um servidor privado, teria sido tendencioso para amenizar a responsabilidade da candidata.
Entretanto, dias depois, o jornal The New York Times divulgou um memorando, escrito por Comey, afirmando que o presidente teria pedido a ele que “poupasse” o ex-conselheiro de Segurança Nacional dos EUA, Michael Flynn, de investigações sobre as suspeitas de relações com a Rússia.
Em janeiro, o vice-diretor do FBI, Andrew McCabe, também
pediu demissão. McCabe foi criticado por Trump, também acusado de parcialidade contra ele e a favor da candidata democrata
da eleição de 2016, Hillary Clinton.
O vazamento de informações e a publicação de reportagens
investigativas por jornais como The Washignton Post e The New
York Times têm irritado o presidente, que reafirma que esses e
outros veículos de imprensa publicam fake news (notícias falsas) sobre ele e sua equipe.
As investigações sobre a suposta interferência russa nas eleições presidenciais e sobre as suspeitas de contato entre pessoas
próximas de Trump e integrantes do governo russo paira no ar
desde a posse do presidente. Para alguns opositores, se for comprovada tal ingerência, Trump poderia sofrer um processo de
impeachment. (Agencia Brasil)

Noventa refugiados
desaparecem em
naufrágio na Líbia
A Organização Internacional para as Migrações (OIM), organismo vinculado à Organização das Nações Unidas (ONU), informou que pelo menos 90 migrantes desapareceram em um naufrágio na costa da Líbia na sexta-feira (2) de manhã.
A porta-voz da organização, Olivia Headon, afirmou que dez
corpos foram achados na costa, perto da cidade líbia de Zuwara,
após a tragédia. Acredita-se que oito dos mortos eram paquistaneses e dois líbios. Há relatos de que três passageiros conseguiram se salvar, sendo um paquistanês e dois líbios.
Até ontem (1º), a OIM contabilizou 6.997 migrantes e refugiados que entraram na Europa pelo mar e 245 por terra. O dado
é comparável aos 5.983 que desembarcaram em 2017. A Itália
recebeu aproximadamente 64% do total de migrantes, sendo o
restante dividido entre a Espanha (19%) e a Grécia (16%).
O número de mortos no Mediterrâneo este ano (de 1º de janeiro a 2 de fevereiro) chegou a 343. No mesmo período do ano
passado foram registradas 254 mortes. Em 2016, no mesmo período, foram 379. O Projeto Migrantes Desaparecidos, da OIM,
registrou, desde 2014, mais de 3 mil mortes no Mediterrâneo a
cada ano. (Agencia Brasil)
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Juiz do TRF1 libera passaporte do
ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva
Temer diz que seu
governo aguenta déficit
da Previdência, mas
outros não
O presidente Michel Temer
disse na sexta-feira (2) que insiste na reforma da Previdência porque apesar de o governo dele aguentar o déficit, outros não aguentarão. “Tenho
mais 11 meses de governo. Eu
aguento a Previdência. Houve
um déficit de R$ 268 bilhões
nesse ano que passou, a tendência é aumentar essa dívida previdenciária este ano,
mas o meu governo aguenta.
Quem não vai aguentar são os
próximos anos”, afirmou em
entrevista ao programa Super
Manhã, da Rádio Jornal de Pernambuco.
Ele ressaltou que, ao fazer
a reforma da Previdência, o
governo está pensando nos
aposentados, naqueles que vão
se aposentar e nos servidores
públicos, para não ocorrer o
que está acontecendo em muitos estados brasileiros. “Em
muitos estados, não há paga-

mento de aposentados, de servidores públicos, há atrasos
dos mais variados”, lembrou.
“O que nós estamos fazendo é
evitar que isso venha a acontecer em pouquíssimo tempo”.
Temer comentou também o
futuro do programa Bolsa Família. Apesar de ter aumentado o número de famílias assistidas pelo benefício, ele destacou que pretende dar condições para que os filhos das pessoas assistidas trabalhem e,
com isso, possam sair do programa. “Nosso ideal não é manter as pessoas indefinidamente no Bolsa Família”.
Michel Temer cumpriu na
sexta-feira agenda em Cabrobó, no interior de Pernambuco. Lá, ele participou da cerimônia de Inauguração da 2ª Estação de Bombeamento do
Eixo Norte do Projeto de Integração do Rio São Francisco. (Agencia Brasil)

Alexandre de Moraes
libera MP que permite
privatização da
Eletrobras
O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre
de Moraes derrubou, na sextafeira (2), a liminar da Justiça
Federal em Pernambuco que
suspendeu o trecho de uma medida provisória (MP) que autorizou a União a privatizar a Eletrobras.
Com a decisão, o processo
de privatização da empresa fica
liberado. Moraes atendeu a um
recurso da Câmara dos Deputados. A decisão ainda não foi divulgada.
Na decisão, Alexandre de
Moraes entendeu que o juiz de
primeiro grau usurpou a competência do Supremo ao analisar a
legalidade da MP.
“Entretanto, se a decisão do
juiz ou tribunal declarando a inconstitucionalidade do ato normativo em face da Constituição

Federal retirá-lo do ordenamento jurídico haverá usurpação da
competência do Supremo Tribunal Federal por ser o único tribunal em cuja competência encontra-se a interpretação concentrada da Carta Magna”, argumentou o ministro.
A suspensão de parte da MP
814 foi determinada no início
do mês passado pelo juiz Carlos
Kitner, da 6ª Vara Federal do
Recife. Em liminar, o juiz suspendeu o Artigo 3º da medida
provisória, editada em 29 dezembro do ano passado, que retirava de uma das leis do setor
elétrico a proibição de privatização da Eletrobras e de suas
subsidiárias.
O magistrado atendeu a uma
ação popular protocolado pelo
advogado Antônio Accioly Campos. (Agencia Brasil)

Fachin libera ação
penal contra senadora
Gleisi Hoffmann
para revisão
O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Edson Fachin liberou para revisão seu
voto em ação penal na qual a senadora Gleisi Hoffmann (PTPR) e seu marido, o ex-ministro do Planejamento Paulo Bernardo, são réus pelos crimes de
corrupção e lavagem de dinheiro, na Operação Lava Jato.
Com o despacho proferido
na quinta-feira (1º), caberá ao
ministro Celso de Mello concluir a revisão e liberar a ação
para o julgamento, que deve
ocorrer ainda neste ano na Segunda Turma da Corte.
Em novembro do ano passado, ao apresentar as alegações
finais no caso, a procuradorageral da República, Raquel Dodge, pediu a condenação da senadora e de Paulo Bernardo. No
processo, ambos são acusados
de receber R$ 1 milhão para a
campanha da senadora, em 2010.
Na manifestação, última fase
do processo antes da sentença,
Dodge pede que Gleisi e Paulo
Bernardo também sejam condenados ao pagamento de R$ 4
milhões de indenização aos cofres públicos, valor quatro vezes

maior do que o montante que
teria sido desviado da Petrobras.
De acordo com depoimentos de
delatores na Operação Lava Jato, o
valor da suposta propina paga a Gleisi e Paulo Bernardo é oriundo de recursos desviados de contratos da
Petrobras. O casal foi citado nas delações do doleiro Alberto Youssef.
Defesa
Procurado pela reportagem,
o advogado Rodrigo Mudrovitsch, representante da senadora,
ainda não retornou o contato.
Em documento encaminhado ao Supremo durante a fase de
defesa, os advogados do casal
afirmaram que as acusações são
“meras conjecturas feitas às
pressas” em função de acordos
de delação premiada.
“A requerida [senadora] jamais praticou qualquer ato que
pudesse ser caracterizado como
ato ilícito, especialmente no bojo
do pleito eleitoral ao Senado Federal no ano de 2010, na medida
em que todas as suas contas de
campanha foram declaradas e integralmente aprovadas pela Justiça Eleitoral”, afirmou a defesa,
na ocasião. (Agencia Brasil)

O juiz federal Bruno Apolinário, do Tribunal Regional Federal da 1º Região (TRF1), sediado em Brasília, decidiu na
sexta-feira (2) liberar o passaporte do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Na decisão, o
magistrado atendeu a recurso
para anular decisão da primeira
instância da Justiça Federal que
apreendeu o documento e proibiu Lula de sair do país.
Na semana passada, o juiz
federal Ricardo Leite, da 10ª

Vara Federal em Brasília, determinou, em liminar, a apreensão
do passaporte de Lula. A medida
foi solicitada pelo Ministério
Público Federal (MPF) em virtude de uma viagem que o expresidente faria à Etiópia na
sexta-feira passada (26) para
ir a um evento da Organização
das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO).
Lula entregou o passaporte à
Polícia Federal, não viajou e
participou do evento por meio

de teleconferência.
A medida cautelar foi concedida após a confirmação, em
segunda instância, da condenação do ex-presidente na
ação penal envolvendo o tríplex no Guarujá (SP).
Defesa
No recurso julgado, o advogado Cristiano Zanin, representante de Lula, sustentou
que a liminar não tem fundamento concreto e está basea-

da em suposições.
“Onde está a declaração a indicar que o paciente [Lula] estaria disposto a pedir asilo político? Em lugar algum! A verdade
é que não há nenhuma evidência,
ainda que mínima, de que o paciente pretenda solicitar asilo
político em qualquer lugar que
seja ou mesmo se subtrair da
autoridade da decisão do Poder Judiciário Nacional”, argumentou o advogado. (Agencia Brasil)

Inca: Brasil deve ter 600 mil novos
casos de câncer por ano em 2018 e 2019
O Brasil deve registrar cerca de 600 mil novos casos de
câncer por ano em 2018 e 2019,
divulgou na sexta-feira (2) o Instituto Nacional de Câncer José
Alencar Gomes da Silva (Inca)
na Estimativa 2018 de Incidência de Câncer no Brasil. O câncer de pele não melanoma é o
mais frequente no país, e a segunda posição é ocupada pelo
câncer de próstata, para homens,
e de mama, para mulheres.
Considerado menos letal, o
câncer de pele não melanoma
deve ter cerca de 165 mil novos
casos diagnosticados por ano. Se
esses casos não forem levados
em consideração, as mulheres
brasileiras terão como tipos de
câncer mais incidentes o de

mama (59 mil casos), de intestino (com quase 19 mil) e o de
colo de útero (16 mil).
Entre os homens, a próstata
é a parte do corpo que deve ser
mais acometida pela doença,
com 68 mil casos, seguida pelo
pulmão, com 18 mil, e o intestino, com 17 mil. O perfil da incidência de câncer no Brasil varia de acordo com a região, se
assemelhando mais a países desenvolvidos nas Regiões Sul e
Sudeste, com mais tumores de
intestino e menor incidência de
câncer de colo de útero em mulheres e estômago em homens.
Nas regiões Nordeste e Norte, o câncer de estômago tem
uma incidência maior entre homens, e o câncer de colo de úte-

ro ainda está mais presente entre as mulheres. Esses dois tipos de câncer são mais associados a infecções, possuem maior potencial de prevenção e têm
maior incidência em países menos desenvolvidos.
Os homens devem apresentar mais casos de câncer que as
mulheres em 2018, com cerca
de 300 mil casos, enquanto elas
devem ter 282 mil novos casos.
Ao apresentar os dados, o
Inca exibiu vídeos de pessoas
que se curaram de câncer e reforçou a campanha contra a estigmatização da doença, que tem
como slogan “o câncer não pode
acabar com a vontade de viver”.
O instituto reforçou também
a necessidade de combater a de-

sinformação sobre a doença,
promovendo um debate sobre
fake news, saúde e câncer. A diretora-geral do Inca, Ana Cristina Pinho Mendes destacou que
as notícias falsas podem afastar
as pessoas do tratamento correto e gerar frustrações.
“A proliferação de mensagens falsas e incompletas leva
muitos a seguir conselhos que
na maioria das vezes são desprovidos de qualquer embasamento científico”, disse a diretora ao destacar que um terço dos casos de câncer podem
ser evitados, por serem associados a fatores como o tabagismo, a inatividade física, a
obesidade e infecções como o
HPV. (Agencia Brasil)

Cada vez mais decisões são delegadas a
máquinas, diz cientista na Campus Party
As decisões, seja no campo
pessoal ou relativas a negócios
de grandes empresas, estão sendo tomadas cada vez mais por
máquinas, afirmou na sexta-feira (2) o cientista de dados Ricardo Cappra, em palestra na 11ª
Campus Party Brasil, no Pavilhão de Exposições do Anhembi, em São Paulo.
Cappra destacou que, nos últimos anos, foram desenvolvidas
ferramentas sofisticadas para o
consumo da informação. “Começamos criando relatórios
para saber o que estava acontecendo. Aí, vieram os sistemas e
criamos dashboards [painéis
que mostram métricas e indicadores para alcançar objetivos e
metas, traçados de forma visual] para chegar à informação.
Começamos também a usar os

algorítimos, a inteligência artificial, até chegar aos sistemas
que são usados atualmente.”
Para o cientista, por este
motivo é que as decisões em diversos níveis foram ficando cada
vez mais delegadas a sistemas artificiais. Desde os programas e aplicativos, que vão levando seleções
de músicas e filmes para os usuários, até as empresas, que baseiam
estratégias comerciais nas projeções, feitas a partir de dados coletados na internet e processados por
computadores. “O motorista não
vai mais precisar determinar a rota
que vai fazer, pois o [aplicativo]
Waze já está fazendo isso”, disse.
“Nós, humanos, que estamos
aqui na ponta, e usamos tudo
isso, estamos, na verdade, decidindo menos do que as máquinas. Porque elas têm mais dados,

informações, processam isso. E
nós, como seres humano, ficamos diminuindo o nosso processo decisório a partir disso. Então, cada vez, transferimos mais
o processo decisório para as
máquinas, e nos tornamos insignificantes no processo decisório”, acrescentou.
“O nosso próximo passo é a
inteligência aumentada. O que
significa inteligência aumentada?
As próprias máquinas, baseadas
nas aprendizagens que ensinamos, tomam as decisões”, disse,
apontando em qual direção as tecnologias vêm se aprimorando.”
Neste cenário, Cappra afirma que é fundamental saber se
organizar para analisar as informações e tomar decisões, além
dos resultados apresentados pelas máquinas. O especialista

mostrou exemplos baseados em
modelos gráficos, que ajudam a
visualizar os padrões fornecidos
pelos dados.
Análise e crítica
Para Cappra, é fundamental
que as pessoas aprendam a separar as notícias de forma crítica e
analítica. “Temos que aprender a
consumir a informação certa, para
poder analisá-la como um ser
humano, que é uma capacidade
que a máquina não tem”, afirmou.
O principal evento de internet e tecnologia do país trouxe,
ao longo desta semana, debates,
oficinas e palestras sobre temas como inovação, ciência,
cultura, universo digital e empreendedorismo. A Campus
Party termina no domingo (4).
(Agencia Brasil)

TRF2 nega prisão domiciliar para deputados
Jorge Picciani e Edson Albertassi
O Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF2) negou
liminar ao pedido da defesa do
ex-presidente da Assembleia
Legislativa do Rio (Alerj) deputado Jorge Picciani, e também do deputado estadual Edson Albertassi, ambos do
PMDB, requerendo prisão domiciliar.
Os dois foram presos preventivamente durante a Operação Cadeia Velha, acusados de
participar de esquema de pagamento de propinas de empresas de transporte público do

Rio de Janeiro. O pedido foi
feito na medida cautelar que
tramita no tribunal e deverá ter
seu mérito julgado pela 1ª Seção Especializada da Corte, em
data a ser definida. Os dois estão presos na Cadeia Pública
José Frederico Marques, em
Benfica, zona norte do Rio.
A defesa de Picciani sustenta que o parlamentar, após
ter sido submetido a procedimento cirúrgico de retirada da
bexiga e próstata, sofre de incontinência urinária, com risco de infecções. A prisão do-

miciliar garantiria o acesso aos
exames médicos pós-operatórios que precisaria fazer. O
Código de Processo Penal possibilita a prisão domiciliar
quando o preso se encontrar
“extremamente debilitado por
motivo de doença grave”.
O juiz federal Flávio de Oliveira Lucas, que está substituindo o relator do caso durante
as férias, avaliou que pelos laudos médicos apresentados, não
é possível concluir que seja
esse o caso do deputado. “A rigor, após a realização da cirur-

gia, segundo consta bem sucedida, sequer é possível afirmar
que Jorge Picciani encontra-se
ainda acometido de alguma
“doença grave””, disse, em sua
decisão.
A respeito do pedido da defesa de Edson Albertassi, que
pretendia substituir a prisão
preventiva por domiciliar, o
magistrado entendeu que a
questão precisa ser apreciada
pelo colegiado, da 1ª Seção
Especializada do TRF2, e não
pode ser resolvida monocraticamente. (Agencia Brasil)

Temer inaugura em Pernambuco obra
do projeto de integração do São Francisco
O presidente Michel Temer
informou que vai assinar, a autorização dos estudos para integração das bacias do São
Francisco com a Bacia do Tocantins. O anúncio foi feito
durante a cerimônia de entrega da Estação de Bombeamento 2 (EBI-2) do Eixo Norte do
projeto de transposição do
Rio São Francisco, em Cabrobó, Pernambuco.
Segundo o governo, a segunda estação de bombeamento do
Eixo Norte, em Cabrobó vai reforçar o abastecimento a 9,2 mil

habitantes do município. Com a
obra, a água do Rio São Francisco será elevada a 58,5 metros, o
equivalente a um prédio de 19
andares. A expectativa é que, até
o fim deste ano, mais de 7 milhões de pessoas nos estados de
Pernambuco, do Ceará, da Paraíba e do Rio Grande do Norte
sejam abastecidas pelas águas do
São Francisco.
Números
Acompanhado do ministro da
Integração Nacional, Hélder
Barbalho, do senador Fernando

Bezerra Coelho (MDB-PE) e do
vice-governador de Pernambuco, Raul Henry, Temer voltou
ressaltar, desta vez, para uma
plateia de prefeitos e trabalhadores da região, os resultados da política econômica
do governo como a redução
da taxa básica de juros, que
caiu de 14,25% para 7%, e a inflação de 2,95%.
Michel Temer também voltou a falar sobre a importância
da aprovação da reforma da Previdência. O presidente lembrou
que nada mudará para os traba-

lhadores rurais e para os assistidos pelo benefício de prestação
continuada (BCP).
O presidente esclareceu que
apenas quem ganha mais de R$
5.645 por mês sentirá os
efeitos da reforma. “Nós queremos igualar os servidores
públicos, que muitas vezes se
aposentam com R$ 30 (mil),
R$ 33 mil com os trabalhadores da iniciativa privada, ou
seja, todos vão se aposentar
com R$ 5.645, inclusive a
classe política”, explicou.
(Agencia Brasil)
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Fórmula E: Santiago será grande
desafio, prevê campeão Di Grassi

“Desafio será grande, mas estamos preparados”, diz o atual
campeão
Fatores decisivos – Di Gras- A temperatura ambiente está bem
si está confiante no trabalho de alta, acima de 30p C, e essa tampreparação realizado pela Audi bém é a previsão para o sábado.
Sport ABT Schaeffler, com a qual É um fator importante para ser
ele venceu o campeonato de considerado, por que vai influen2017. “Treinamos bastante no ciar o nível de superaquecimensimulador”, detalha o brasileiro. to da bateria e o ritmo de corri“O traçado parece ser bastante da, afetando também em toda a
ondulado e tecnicamente difícil. estratégia de energia. Por que,

Superliga Cimed Masculina 17/18
com a bateria superaquecida, o
comportamento do carro muda
bastante”, explica o brasileiro da
Audi Sport ABT Schaeffler.
Lucas também prevê que o
comportamento dos pneus deve
ser um dos focos de atenção das
equipes. “Os pneus sempre são
um fator importante mas aqui
devem sofrer com o calor e o
superaquecimento”, observa.
“Então, levando todos estes fatores em consideração, dá para
prever uma corrida bem técnica,
em um circuito também bastante exigente. Na soma, nossa
equipe acredita em um final de
semana de grandes desafios. Mas
já estamos acostumados com
isso, como mostrou nossa campanha em 2017. Tivemos outras
provas como essa, caso de Montreal, onde conseguimos um bom
resultado. Então, estamos muito
otimistas e vamos pra cima”,
concluiu Lucas Di Grassi.
A largada da prova está prevista para as 17h (de Brasília)
com transmissão ao vivo pelo
canal Fox Sports.

Kartismo: The Heart Racing promove
segunda etapa neste domingo
Foto/ Pedro Bragança

É aguardada a presença de cerca de 200 pilotos em Interlagos

O kartódromo de Interlagos vai receber a segunda etapa do THR
Um dos principais certames Heart Racing (THR) já vai prode kart amador do Brasil, o The mover neste domingo (04/2) a

sua segunda etapa da temporada
2018, com as atividades iniciando as 14 horas. E a previsão é de
congestionar o Kartódromo de
Interlagos, na zona sul de São
Paulo, com a presença de mais
de 200 pilotos.
“Este ano estamos participando da Associação Paulista de
Kart Amador (APKA), que reunirá todo mês cinco campeonatos diferentes, incluindo também
Acelerados, Huayra, Kartaholics
e Karteiras. Então, a nossa expectativa é de superarmos em
muito os 158 concorrentes que
tivemos na primeira etapa, pois
vai iniciar o campeonato Karteiras e Huayra. A previsão é de reunirmos mais de 200 pilotos ao
longo do dia em Interlagos”, co-

memora Márcio Simão, organizador do THR.
O THR terá quatro provas,
com três baterias para a categoria
THR Kart, cujos pilotos serão lastreados em 90 quilos, e uma bateria para a THR Strong - reunindo os pilotos que serão lastreados em 110 quilos – e THR Double, onde os pilotos serão premiados individualmente e em dupla.
Campeão de vários certames
nos dois últimos anos, e líder do
RKC – Rotary Kart Club em 2018,
o kartista Alberto Cesar Otazú (Alpie Escola de Pilotagem/Instituto
Desenvolve) vai fazer a sua estreia
no THR Kart neste domingo.
Os pilotos interessados poderão se inscrever no THR pelo site
www.thrkart.brasilkart.com.br.

A Copa Brasil Caixa de
Cross Country abre neste domingo (4) o calendário nacional de competições de 2018 da
Confederação Brasileira de
Atletismo (CBAt). As provas
reunirão cerca de 250 atletas
de 56 clubes, representando 14
Estados e o Distrito Federal
num percurso de 2 km na Marina Estância Confiança, na cidade de Bragança Paulista (SP).
A 32ª edição do evento será
seletiva para o Campeonato
Pan-Americano de Cross Country, que será disputado no próximo dia 17, em San Salvador,
em El Salvador. A CBAt convocará o primeiro e o segundo
colocados, no masculino e feminino, na categoria adulta e os
campeões do Sub-20, também
entre os homens e as mulheres.
As duas maiores atrações
da competição estão no adulto
masculino. Gilberto Lopes Silvestre (Pé de Vento/Petrópolis)
e Daniel Ferreira do Nascimento (Orcampi Unimep).
O mineiro Gilberto busca a

quinta vitória na prova. Ele venceu a edição de 2012 em Rio
Claro (SP) e depois ganhou as
provas de 2015, 2016 e 2017,
realizadas no Parque Ecológico do Tietê, na Capital Paulista. Após duas temporadas no
Cruzeiro/Caixa, ele retornou à
equipe Pé de Vento, pela qual
havia obtido as duas primeiras
vitórias.
Já o paulista Daniel estreará entre os adultos no Cross Country 2018. Ele tem quatro medalhas
de ouro, uma entre os Sub-18 e três
entre os Sub-20. É considerado um
grande potencial nas corridas
de fundo do País.
A competição terá atletas
do Amazonas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso, Pernambuco, Paraná, Rio de Janeiro, Rio
Grande do Sul, Sergipe, São
Paulo e Tocantins, além do Distrito Federal – ou seja todas as
regiões serão representadas.
As seis provas programadas
serão corridas num percurso
dentro de floresta e em estrada

Foto/ Wagner Carmo

Copa Brasil Caixa de Cross Country
agita Bragança Paulista

Largada do masculino adulto em 2017
de terra, montado na Marina
Estância Confiança, localizada
na Estrada Municipal José Vaccari, km 3,2, no Bairro Serrinha. A entrada para o público é
gratuita, mas é necessário o pagamento do estacionamento
por se tratar de propriedade particular.
A Copa Brasil faz parte do
Programa Caixa de competi-

ções da CBAt, que realiza o
evento, co-organizado pela Federação Paulista de Atletismo,
com patrocínio da Caixa Econômica Federal, apoio da Prefeitura de Bragança Paulista e
da Marina Estância Confiança.
Mais informações no endereço
abaixo:
http://
www.cbat.org.br/competicoes/
copa_cross/2018/default.asp

Lebes Canoas e EMS
Taubaté Funvic se
enfrentam em
Gramado
Com iniciativa de descentralização do voleibol, time
gaúcho receberá equipe taubateana na cidade da Serra
Gaúcha, com transmissão do SporTV

Foto/ Rafinha Oliveira

O brasileiro Lucas Di Grassi
acredita que a quarta etapa do
Campeonato Mundial de Fórmula E, no próximo sábado (3), será
uma das mais disputadas e técnicas corridas de 2018. O motivo
são as condições que a categoria
encontrará no circuito de rua
montado em Santiago, capital do
Chile, que recebe pela primeira
vez uma prova do torneio. “É uma
pista inédita. Somente este detalhe já diz muita coisa. Como sempre, sabemos do nosso potencial e estamos bem preparados.
Estamos confiantes em um bom
resultado”, diz o atual campeão
mundial da categoria.
Mesmo sendo a estreia de
uma nova pista, os times terão pouco tempo para trabalhar o acerto dos
carros. “Serão seis voltas de reconhecimento nesta sexta-feira e
1h15min de treinos livres no sábado antes de entrarmos na pista para
decidir a pole. Tudo muito rápido,
mas igual para todos”, conta o piloto da equipe Audi Sport ABT Schaeffler. “Depois disso, vamos direto
para a corrida”, continua Lucas.

Foto/ Audi Communications

Novo circuito, calor e comportamento da bateria e pneus devem ser fatores decisivos

Wallace do EMS Taubaté Funvic
A Superliga Cimed masculina de vôlei desembarca pela
primeira vez na cidade de Gramado, na Serra Gaúcha, neste
fim de semana. A partida terá
transmissão ao vivo do SporTV
e os ingressos já estão esgotados.
A iniciativa do clube gaúcho vem sendo trabalhada desde a temporada passada e, neste sábado, será concretizada.
“Desde a temporada passada tivemos esse objetivo de levar
um jogo pra Serra e outro pra
Praia. Desta vez, conseguimos
trazer para Gramado, que é uma
cidade que tem a parte do turismo muito forte o ano todo e
agora vamos conseguir avaliar
o resultado disso tudo”, disse
o supervisor do Lebes Canoas,
Gustavo Endres.
“Vamos ver como vai ser a
aceitação do público e gerar
uma visibilidade diferente aos
nossos patrocinadores. Conseguimos essa parceria através do
Secretário de Esportes Jacó
Schaumloeffel e esperamos
que seja realmente um grande
evento. Este é um jogo importante, em uma cidade linda,
muito bem organizada e que
receberá um jogo da Superliga
pela primeira vez. Tem tudo
para ser uma noite especial”,
complementou Gustavo.
Atento ao duelo dentro de
quadra, o ponteiro Eduardo
afirma que o Lebes Canoas tem
que entrar nesta partida com determinação e sem temer o adversário.
“Muitos erros que cometemos contra times grandes é por
que respeitamos demais e acabamos tentando não errar. Contra esses times, como é o caso
de Taubaté, precisamos ir com
tudo e sem medo de jogar, assim conseguimos jogar bem e
minimizar os erros bobos. Nosso time é jovem e evoluiu muito rápido, estamos sempre lutando para melhorar. No sábado tem que ser assim, sempre
aguerridos e partindo para

cima. Temos que confiar em
nós mesmos”, disse o ponteiro do time gaúcho.
Do lado do EMS Taubaté
Funvic, o capitão Raphael volta à quadra depois de ter ficado de fora quase todo o último
jogo – pela semifinal da Copa
Brasil – quando sofreu uma
contratura muscular na região
lombar e teve que ser substituído. Atento ao adversário,
Rapha faz elogios ao time de
Canoas.
“O Lebes Canoas é um
time jovem, que vem jogando
um bom voleibol e conseguindo uma boa participação na Superliga. É uma equipe que está
buscando seu espaço cada vez
mais no cenário e temos certeza que vai ser um jogo difícil”, disse o levantador do
EMS Taubaté Funvic, que ainda destacou o valor de um jogo
descentralizado como vai
acontecer neste sábado.
“Fico muito feliz de viver
a experiência de estar em uma
cidade que vai receber a Superliga pela primeira vez. Tenho
certeza que todos nós vamos
nos empenhar ainda mais para
fazer um belo espetáculo para
o público de Gramado. Levar
o voleibol ao maior número de
pessoas possível é muito importante, aproxima a torcida
dos jogadores, da modalidade,
e todos têm a ganhar com isso.
Parabenizamos a iniciativa do
Lebes Canoas e esperamos que
seja uma bela partida”, concluiu
Rapha.
No sábado, além de Lebes
Canoas x EMS Taubaté Funvic,
irão acontecer, também, os
confrontos entre JF Vôlei
(MG) e Sesi-SP; Sada Cruzeiro (MG) e Ponta Grossa Caramuru (PR); Montes Claros Vôlei (MG) e Corinthians-Guarulhos (SP), e Copel Telecom
Maringá Vôlei (PR) e Sesc RJ,
este último que terá transmissão pela página oficial da Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) no Facebook.
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Duas novas versões para o Mitsubishi
Lancer

O Mitsubishi Lancer agora vem em duas
novas versões. Aliando conforto e tecnologia,
o sedan passa a ser oferecido em duas versões: HL, por R$ 74.990, e a HL-T, por R$
79.990.
O design marcante é marca registrada do
Lancer, graças a grade frontal jetfighter e o
formato Shark Nose, que chama a atenção
com seu aspecto robusto e moderno.
O Lancer é um veículo completo e vem
equipado com sensor de acendimento de faróis, sensor de chuva, controles de áudio e
piloto automático incorporados no volante, arcondicionado automático e computador de
bordo no centro do painel, que reúne as informações que podem ser facilmente visualizadas com um simples toque no botão. O parachoque dianteiro é na cor do veículo com seção central preta, conferindo ainda mais charme e personalidade a este sedan.
O veículo tem o melhor dos dois mundos:
o conforto, praticidade e economia de combustível do câmbio CVT, aliado ao prazer de
dirigir também com o uso dos paddle shifters.
A versão HL-T vem com diversos itens
que deixam o visual ainda mais atraente, como
a antena Shark Style, spoiler traseiro, rodas
18" e ponteiras cromadas do escapamento.
Por dentro, o Lancer é ergonômico, funcional e confortável, graças ao acabamento
Premium Black com Titanium Style e o volante com acabamento em couro. Na versão
HL-T, o sistema multimídia está alinhado com
as mais recentes tecnologias, com conexões

Apple Car Play e Android Auto, comando de
voz, tela capacitiva de última geração e áudio
streaming.
Outra praticidade presente em todas as
versões são os braços pantográficos no porta-malas, que não ocupam espaço interno, não
interferem no fechamento da tampa e não
causam danos às bagagens.
O Lancer é equipado com Paddle Shifters atrás do volante, que oferecem a possibilidade da troca manual de marchas, assim
como na alavanca no console central, dando
um toque ainda mais esportivo ao veículo.
No Lancer, todos os controles são de fácil acesso e ficam à mão do motorista. O veículo conta ainda com 16 porta-objetos e porta-copos distribuídos em lugares estratégicos.
Graças ao seu grande entre-eixos, o Lancer tem amplo espaço nas duas fileiras de
bancos, proporcionado muito conforto aos
ocupantes. Para aumentar a versatilidade para
quem precisa carregar bagagens de maior volume, o banco traseiro é bipartido e pode ser
rebatido de forma independente.
A praticidade está em todos os detalhes:
o modelo é equipado com alarme, sistema
Immobilizer e Keyless para travamento das
portas e abertura do porta-malas.
Projeto moderno e design arrojado
Graças a um projeto moderno e inovador,
o coeficiente aerodinâmico de 0,29 ajuda na
redução do consumo de combustível e reduz
o ruído interno, proporcionando estabilidade e
conforto.

A estrutura da carroceria foi construída
sob o conceito RISE de deformação controlada e o veículo é equipado com barras de
proteção lateral nas quatro portas, bancos dianteiros com apoios de cabeça para proteção
contra o efeito chicote, coluna de direção colapsável, cintos de segurança com pré-tensionador e limitador de força.

Motos

O sistema de freios é completo. O ABS
com quatro canais garante estabilidade e
segurança nas frenagens. O EBD (Eletronic Brake Distribuition) atua em conjunto
com o ABS e assegura perfeita distribuição de força para cada roda. O BAS
(Brake Assist System), sistema de assistência para os freios, permite que o veícu-

lo pare em curto espa ço.
O Lancer é equipado com motor MIVEC
2.0 a gasolina, produzido na fábrica de motores da Mitsubishi Motors em Catalão (GO).
São 4 cilindros, 16v com comando variável e
injeção eletrônica multiponto sequencial, que
gera uma potência de 160 CV e 20 kgf.m de
torque.
O motor MIVEC é feito em alumínio, o
que reduz o peso do veículo aumentando a
estabilidade e proporcionando ótimo rendimento. Excelente desempenho, economia e baixa
manutenção são outros destaques deste motor.
Além disso, a transmissão automática
CVT é equipada com a tecnologia INVECSIII, que se adapta ao modo de dirigir de cada
motorista, realizando as trocas de marcha de
maneira mais suave.
A suspensão é independente nas quatro
rodas, com MacPherson na dianteira, reforçada com braço tubular, e Multilink com barras estabilizadoras na traseira, garantido estabilidade, conforto e segurança.
O Mitsubishi Lancer está disponível nas
concessionárias Mitsubishi Motors em todo
o Brasil com três anos de garantia, MIT
Revisão com preço fixo e oito opções de
cores: Prata Rodhium Metálico, Cinza
Londrino Perolizado, Prata Cool Metálico, Marrom Cacau Perolizado, Azul Petróleo Perolizado, Vermelho Rubi Perolizado, Branco Fuji Perolizado e Preto Ônix
Per olizado.

Importados

Scooter Honda SH 150i
ganha nova versão

A Honda apresenta mais uma grande novidade para o seu line-up de motocicletas.
Trata-se da linha 2018 do scooter SH 150i que
passa a contar também com a versão DLX,
em linhas ainda mais exclusivas para os motociclistas que procuram o máximo em eficiência, praticidade, conforto e tecnologia, mas
sem abrir mão do design elegante e diferenciado do modelo. Com três anos de garantia
sem limite de quilometragem e mais sete trocas de óleo gratuitas, a inédita versão DLX
será disponibilizada na cor Preto Perolizado e
preço público sugerido de R$ 12.950. Na versão ABS, a novidade fica por conta da nova
cor Vermelho Perolizado, além da manutenção do Azul Perolizado com preço público
sugerido de R$ 12.450.
Apresentada ao público no ano passado,
a SH 150i se destaca por possuir um novo
conceito e grandes diferenciais como todo
conjunto de lanternas e luzes traseiras e dianteiras em LED, Idling Stop, tecnologia que
desliga o motor em marcha lenta por até 3
segundos, religando-o automaticamente quando acionado o acelerador, tomada de 12v, rodas de liga leve de 16 polegadas, Smart Key,
além de sistema de freios ABS (antitravamento), entre outros itens. Com a introdução da
versão DLX, o consumidor passa a ter uma

nova opção com visual ainda mais exclusivo
com a tonalidade Preto Perolizado predominante mesclada ao dourado perolizado na parte frontal da carenagem, proporcionando leveza a um toque de classe e beleza ao conjunto.
Uma de suas principais características é
o assoalho plano dos pés que facilita o subir e
descer da moto, além de liberar a movimentação das pernas durante a pilotagem. Com a
disposição facilitada pelo maior espaço, o
modelo possibilita o carregamento de pequenos volumes, facilitados por uma alça de fixação muito útil para bolsas, sacolas e mochilas
durante o deslocamento, além de porta objetos com tomada 12V para carregamento de
celulares. Sob o assento há espaço graças a
um guarda-volumes com capacidade para até
um capacete fechado.
Outro ponto forte é a ergonomia proporcionada pelo guidão posicionado de forma confortável, independente da estatura do piloto,
graças à altura do assento (799mm). Na traseira há espaço e boa comodidade, com destaque para os apoios de pés retrateis que, quando não utilizados, se incorporam à estrutura das
carenagens laterais, sem sobressaltos. As alças de apoio também apresentam design exclusivo e refinado, com possibilidade de fixa-

Auto Dicas

Instituto Mauá e UNICA
divulgam testes sobre
uso do Etanol

“Dados da Fundação SOS Mata Atlântica apontam que o uso de etanol nos carros
flex em circulação no Brasil nos últimos 14
anos evitou a emissão de cerca de 440 milhões de toneladas de gás carbônico, o chamado dióxido de carbono (CO2), um dos principais causadores do aquecimento global e,
consequentemente, do efeito estufa. Este índice é maior do que foi lançado no mesmo
período em conjunto por Argentina (209 milhões de toneladas - Mt), Chile (87 Mt), Colômbia (85 Mt) e Equador (40 MT).
A expectativa é que cada vez mais brasileiros utilizem etanol ao invés de gasolina. Os
testes realizados em laboratório mostram que

o litro do álcool rende 70%, em média, do litro
da gasolina. Porém, um novo estudo do Instituto Mauá e da UNICA (União da Indústria
de Cana-de-Açucar), feito em vias públicas,
aponta que esta média pode variar de 70,7%
e 75,4%, uma diferença considerável no bolso do consumidor. Por isso é importante que
o motorista calcule a relação entre etanol e
gasolina que efetivamente obtém em condições reais de uso para saber qual a melhor
opção ao seu caso, pois existem vários fatores que influenciam o consumo, como o tipo
de carro, o estilo de dirigir, uso do ar-condicionado, números de pisadas no acelerador,
etc.”
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ção de bauleto traseiro central.
Um dos principais diferenciais do modelo está em seu pacote tecnológico. Modelo
mais completo no segmento, a SH150i incorpora a tecnologia Smart Key (chave presencial), sistema de freios com ABS (antitravamento), rodas de liga leve de 16 polegadas e
o Idling Stop, tecnologia que desliga o motor
em marcha lenta por até 3 segundos, religando-o automaticamente quando acelerado, promovendo uma pilotagem mais prazerosa além de economia de combustível. O
painel de instrumentos é equipado com velocímetro central analógico de fácil leitura, além
de indicadores de nível de combustível, temperatura da água, e uma tela digital com relógio, hodômetro, além de consumo, parcial
e instantâneo.
Conjunto mecânico confiável
O motor permanece com o propulsor
monocilíndrico OHC (Over Head Camshaft)
de 149,3 cm³, 4 tempos, com injeção eletrônica PGM-FI (Programmed Fuel Injection) e
arrefecimento a liquido. A potência máxima é
de 14,7 cv a 7.750 rpm e o torque máximo de
1,40 kgf.m a 6.250 rpm garantem boas respostas no acelerador. A transmissão é automática do tipo CVT, que não exige trocas de
marchas e facilita a pilotagem.
O conjunto de freios (dianteira e traseira), conta com sistema antitravamento ABS,
com disco de 240mm. Outras características
que favorecem a pilotagem estão no entre eixos mais curto (1.340mm); baixo peso (129kg)
e na distância mínima do solo (146mm). A
suspensão dianteira é do tipo garfo telescópico, com curso de 100mm. Na traseira, possui
sistema com dois amortecedores que possibilitam até 5 ajustes de pré-carga na mola (curso de 95mm), com maior suavidade e conforto na pilotagem.
Disponível em toda rede de concessionários, a scooter SH150i 2018 estará à venda nas
versões ABS nas cores Vermelho Perolizado e
Azul Perolizado, com preço público sugerido de
R$ 12.450 e na versão DLX na cor Preto Perolizado e preço público sugerido de R$ 12.950.
Os preços têm como base o Estado de São Paulo,
e não incluem despesas com frete e seguro. A
garantia do modelo é de três anos, sem limite de
quilometragem, com fornecimento gratuito de
óleo em sete revisões.

Recall na Honda
GL 1800 Gold
Wing
A Moto Honda da Amazônia convoca os
proprietários do modelo GL 1800 Gold Wing,
produzidas entre fevereiro de 2013 e outubro
de 2015 a comparecerem a uma das concessionárias Honda Dream, para a substituição
gratuita do Airbag.
Em caso de colisão primordialmente frontal de intensidade moderada ou severa, situação em que o acionamento do sistema de airbag é esperado, poderá haver o rompimento
da estrutura do insuflador e, eventualmente,
ocasionar a projeção de fragmentos metálicos. Em situações extremas, o defeito pode
causar, além de danos materiais, lesões graves ou até mesmo fatais aos ocupantes e/ou
terceiros.
A substituição do item é gratuita e deverá
ser realizada em qualquer concessionária autorizada Honda Dream a partir do dia 22 de
janeiro.
Para mais informações, os clientes podem
entrar em contato com a Central de Atendimento, no 0800-055-2221 (segunda a sextafeira, das 09h às 17h - horário de Brasília) ou
consultar o site www.honda.com.br/recall.
Para conferir os endereços das concessionárias
Honda
Dream,
acesse
www.honda.com.br/concessionarias.

BMW lança engate
elétrico original para
X5 e X6
A BMW lança no mercado brasileiro o
inovador engate elétrico, que pode ser acionado ou recolhido ao simples toque de um
botão. O equipamento está disponível para os
modelos BMW X5, X5 M, X6 e X6 M e foi
desenvolvido para total integração com o chassi do veículo, desfrutando de um perfeito encaixe e fixação, sem a necessidade de adaptações, e preservando a segurança do motorista e dos passageiros em casos de impactos
ou colisões.
O conforto, por sua vez, é garantido graças às conexões elétricas desenvolvidas para
facilitar o dia a dia. Após a instalação, ao conectar a carreta à tomada do engate elétrico,
o carro desliga automaticamente o sensor de
estacionamento traseiro e configura o conjunto
motor/câmbio para o modo reboque. Assim,
toda a tecnologia do veículo é direcionada ao
uso do reboque, sem desperdício de tempo e
mantendo o puro prazer de dirigir. O engate
elétrico original permite ainda usar a câmera

traseira como assistente durante o acoplamento da carreta, após acionar a marcha ré —
uma facilidade não oferecida por marcas não
originais.
O engate elétrico pode ser utilizado conjuntamente com outros acessórios originais,
como suporte traseiro para bicicletas (sem
prejuízo à abertura da tampa traseira), cujo
valor é de R$ 5.102.
Por fim, o sistema de controle da estabilidade, que está integrado no controle dinâmico de estabilidade (DSC), pode ser configurado por meio da conexão de uma tomada situada na traseira do veículo. Desta forma a
estabilidade e a segurança durante a condução é mantida, mesmo com o peso extra do
reboque. A carga admissível do gancho do
reboque e até 2700 kg para os modelos X5 e
X6, e 3500 kg para os modelos X5M e X6M.
O tempo de montagem é de aproximadamente 6,5 horas. O valor do equipamento é
de R$ 16.325.

Nova geração do MINI
Hatch e Cabrio chega no
segundo semestre

A MINI anunciou novidades para o MINI
Hatch, de 3 e 5 portas, e também para Cabrio
(conversível). O novo design chegará ao Brasil
no segundo semestre deste ano.
A MINI inicia o ano de 2018 apresentando uma atualização significativa de seu principal modelo, que responde por mais de 30%
das vendas da marca no Brasil, e que ressalta
o amadurecimento e o carisma que marcam
a sua atual geração. Entre as novidades estão faróis equipados com painéis escurecidos
e que conferem uma aparência mais atraente
à parte frontal do veículo. As lanternas traseiras, por sua vez, exibem luminosidade gerada por LEDs e desenho que remete à Union Jack, a bandeira do Reino Unido, como
forma de prestar uma homenagem à sua origem britânica.
Serão três novas versões de cores externas, de acabamento metálico, e que complementarão a gama de tonalidades disponíveis
para a carroceria do modelo: laranja metálico
Solaris Orange, azul metálico Starlight Blue e
a inédita cinza metálico Emerald Grey. Marca
também a estreia do novo logotipo da MINI,
concebido em 2D e que poderá ser visto na
dianteira e traseira dos modelos assim como
no volante, na tela do instrumento central e na
chave. Os novos MINI também passam a contar com novos modelos de roda de liga leve.
No interior, os destaques ficam por conta
da possibilidade de configuração com assentos

em couro Chester Malt Brown para os modelos Hatch de 3 e 5 portas. Outra novidade é a
Superfície Interior Iluminada MINI Yours, com
desenho estilizado da bandeira britânica, no
painel, do lado do passageiro.
O sistema de infotainment do MINI Hatch e Cabrio inclui ainda uma tela sensível ao
toque. E entre os novos recursos do sistema
MINI Connected, o destaque vai para a nova
funcionalidade MINI Online, que inclui conteúdo de notícias atualizadas e alertas meteorológicos. Através do Journey Mate possibilita enviar trajetos planejados a partir de um
smartphone ou de outros dispositivos conectados ao sistema de navegação MINI, por
meio do aplicativo MINI Connected XL. Outro recurso recém-disponível é a preparação
da Apple CarPlay, capaz de transferir a interface de algumas funcionalidades do iPhone
para o sistema de infotainment do veículo com
a ajuda de conexão sem fio (wireless).
A combinação exclusiva de prazer ao volante, qualidade premium e estilo individual
também explica o sucesso da MINI. Três
modelos, cada um com suas próprias características distintivas, consolidam a posição
excepcional da MINI no segmento premium:
o novo MINI Hatch, que representa o conceito do MINI clássico; o MINI Hatch 5 portas, que oferece funcionalidades estendidas;
e o MINI Cabrio, concebido para desfrutar
do prazer de dirigir ao ar livre.

