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Brasileiros com nome em cadastro
de devedores chegam a 40,5%
Delfim Netto é alvo da 49ª fase
da Operação Lava Jato
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Empréstimos para produtores rurais
somam R$ 92,1 bilhões na atual safra
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Sábado: Sol e aumento de nuvens
de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite.

Manhã

Tarde

Domingo: Sol e
aumento de nuvens de manhã.
Pancadas de chuva
à tarde e à noite.

Manhã

Tarde

Segunda: Sol com
algumas nuvens.
Não chove.

Manhã

Tarde

29º C
19º C

Noite

31º C
20º C

Noite

31º C
19º C

O ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, e o
presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e
Social (BNDES), Paulo Rabello de Castro
O Conselho de Administração
do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social
(BNDES) aprovou na sexta-feira

(9) a destinação de R$ 42 bilhões
para estados e municípios investirem em segurança. Serão R$ 32
bilhões para os estados e R$ 10

A décima e penúltima rodada do returno da Superliga
Cimed masculina de vôlei
2017/2018 acontecerá neste
sábado (10) com mais duas
transmissões do Canal Vôlei
Brasil, a plataforma digital da
Confederação Brasileira de
Voleibol (CBV) - http://
canalvoleibrasil.cbv.com.br/.
Às 18h30, o EMS Taubaté
Funvic (SP) receberá o Corinthians-Guarulhos (SP) no
ginásio Abaeté, em Taubaté
(SP) e, às 20h, será o confronto entre Ponta Grossa
Caramuru (PR) e Minas Tênis Clube (MG).
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Compra: 4,00
Venda:
4,00

OURO
Compra: 125,87
Venda: 157,55

SP faz megamutirão de
catarata para operar quase
6 mil pacientes
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Justiça Federal no DF
manda soltar empresário
Joesley Batista
O juiz Marcos Vinicius
Reis Bastos, da 12ª Vara Federal de Brasília, mandou soltar os executivos Joesley Batista e Ricardo Saud, da holding J&F - dona do grupo JBS,
que se encontram presos pre-

ventivamente desde setembro
do ano passado.
Joesley Batista está preso na
Superintendência da Polícia Federal em São Paulo e Ricardo
Saud, na Penitenciária da Papuda, em Brasília.
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Pirelli apresenta novidade
para a temporada 2018
da Stock Car
A Pirelli, que em 2018 celebra sua 35ª temporada como
parceira da Stock Car, apresenta uma grande novidade para a
disputa deste ano: uma manta
térmica para pré-aquecimento
dos pneus. O dispositivo, for-

necido pela empresa italiana,
será usado antes das corridas
em todos os carros da principal categoria do automobilismo nacional e promete um
novo nível de disputa nas pistas brasileiras.
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20º Rally RN 1500
define percurso

Corinthians-Guarulhos

Abertura do Big Biker é desafio
para os ciclistas Shimano em
Itanhandu (MG)

Noite

Foto/ Divulgação

EURO
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Canal Vôlei Brasil transmite
dois jogos neste sábado

DÓLAR

Turismo
Compra: 3,23
Venda:
3,43

Fazenda: aumento em taxa
de importação de aço pode
desencadear guerra comercial

Esporte

Fonte: Climatempo

Comercial
Compra: 3,24
Venda:
3,25

bilhões para os municípios. O
anúncio foi feito pelo ministro da
Segurança Pública, Raul Jungmann, e pelo presidente do banco, Paulo Rabello de Castro.
“Dos 27 estados, sete já podem
operar diretamente com o BNDES,
e 14 estados podem operar, com o
aval da União. Apenas seis estados
não estariam, hoje, em condições
de contar com este financiamento.
Das 27 capitais, 22 podem operar
diretamente com o BNDES”, disse o ministro, após a reunião com
os conselheiros. Na ocasião em
que foi anunciada a linha de crédito, em reunião com governadores,
Jungmann, disse que os ministérios do Planejamento e da Fazenda
estudavam formas de viabilizar que
os estados em crise financeira pudessem ter acesso ao empréstimo
do BNDES.
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um aumento de 2,71% no volume de inadimplentes em
comparação ao mesmo mês do
ano passado. Em relação a janeiro, o aumento foi de 0,55%.
“A estimativa reflete o quadro
de dificuldades econômicas que
as famílias ainda enfrentam,
com o alto nível de desemprego e a renda ainda comprimida. Mas não é só a conjuntura
que explica fenômeno da
inadimplência. Em muitos casos, o descuido com as finanças leva à situação de descontrole e ao consequente atraso
das contas”, disse o presidente
do SPC Brasil, Roque
Pellizzaro.
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Os representantes do mountain bike no Shimano Sports
Team estarão em ação em duas
provas neste fim de semana, uma
de cross country (XC) e outra de
downhill (DH). Em Itanhandu
(MG), será realizada a abertura
do Big Biker, com seis atletas da
marca competindo no evento: o
trio da Sense Factory Racing, com
Rubinho Valeriano, Guilherme
Muller e Mario Couto, e o do Team
Oggi/Isapa, formado por Mario
Veríssimo, Kennedi Lago e Luiz
Eduardo Ferreira. Já em Brejetuba (ES), Lucas Borba participará da
primeira etapa da Liga Capixaba de
Downhill.
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Luiz Eduardo Ferreira

Foto/ Doni Castilho/Dfotos

Previsão do Tempo

Fernando Frazão/Agência Brasil

O presidente dos Estados
Unidos, Donald Trump, participará da Cúpula das Américas
que será realizada no Peru em
abril, e depois visitará a Colômbia, marcando assim sua
primeira viagem à América Latina desde que chegou ao poder, há mais de um ano, informaram na sexta-feira (9) à
Agência Efe fontes diplomáticas do governo americano.
A Cúpula das Américas é
uma reunião de alto nível entre os chefes de Estado do continente americano criada pela
Organização dos Estados Americanos (OEA) com o objetivo
de alcançar um nível maior de
cooperação entre os países da
região.
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BNDES aprova R$ 42 bi para
segurança e Jungmann anuncia
mil vagas para PF e PRF

Foto/ Duda Bairros

Trump irá a
Peru e
Colômbia
na sua
1ª visita à
América
Latina como
presidente

A porcentagem de brasileiros com contas em atraso e
registrados nos cadastros de
devedores em fevereiro chegou
a 40,5% da população com idade entre 18 e 95 anos, de acordo com dados do indicador do
Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) e da Confederação Nacional de Dirigentes
Lojistas (CNDL). A estimativa
das entidades é que o Brasil
tenha 61,7 milhões de pessoas
com alguma conta em atraso e
com o CPF restrito para contratar crédito ou fazer compras
parceladas.
Segundo o indicador, no
mês de fevereiro foi registrado

20º Rally RN 1500
O Rally RN 1500, que completa sua história 20ª edição neste ano, já tem seu percurso defi-

nido. Sempre com sua filosofia de proporcionar uma prova
completa.
Página 5

Jornal O DIA SP

São Paulo

Página 2

São Paulo, 10, 11 e 12 de março de 2018

Segunda edição do #SmashTheGlass
debate violência contra a mulher
CESAR
NETO
w w w. c e s a r n e t o . c o m
C Â MA RA ( S P)
A pretensa extinção do Tribunal de Contas do Município de
São Paulo [completando 50 anos] não passará pelo crivo constitucional a cláusula pétrea; recepcionada, pela Constituição da
República de 1988. Comparações com extinções dos TCs dos
municípios são juridicamente descabidas, ...
PR E F E I T U RA ( S P )
... uma vez que tanto o Tribunal de Contas paulistano como o
Tribunal de Contas carioca [fundado em 1980 após o Estado do
Rio de Janeiro ter incorporado o Estado da Guanabara - Distrito
Federal até 1960] são os únicos de Capitais estaduais com populações maiores que muitos Estado.
A S S E M B LE IA ( S P)
Deputado Cezinha [de Madureira - Assembleia de Deus] pode
deixar o DEM (ex-PFL) pra filiar-se ao PSD [refundado pelo exprefeito paulistano Kassab - dono nacional da legenda]. Em tempo: Cezinha tá candidato pra Câmara Federal. Pra ALESP, o candidato ‘ungido’ é Alex [de Madureira].
GOVERNO (SP)
Ao lado do vice [virtual governador França - dono paulista do
PSB] desde o início, o ex-Secretário [Habitação] e atual líder do
DEM na Câmara dos Deputados Rodrigo Garcia tá pode ser o vice
na reeleição que França tentará. Ex-Kassab, Rodrigo sabe muito
sobre o vice de Doria (PSDB).
CONGRESSO
Em aberto os 2 cargos ao Senado: vereador paulistano e exsenador Suplicy pressionado pelo PT pra ser puxador de votos à
Câmara Federal; senador Aloysio (PSDB) pressionado a ficar
Ministro [Exterior] e Datena dizendo que quer se desfiliar do PRP
pra apresentar ‘Domingão do Datenão’ na Band tv.
PR E S I D Ê N C I A
Candidato Bolsonaro [agora no PSL] começa não só
mina terrenos de inimigos, tipo Ciro Gomes [no PDT de Brizola
herdado por Lupi], como Alckmin (PSDB), cujas campanhas tão
mais pra batalhas convencionais do que pra guerrilhas, vai poupar
adversários pra ganhar aliados no 2º turno da eleição.
J U S T I Ç AS
Obrigado às mensagens [25 anos de publicação diária desta
coluna de política], de membros dos TJs, TREs, TSE, TST, Militares, STJ e Supremo e membros dos MPs, advogados e dirigentes das OABs e professores de Direito, desde a leitura da versão
mensal pra revista Justiça & Poder [1999 - 2001].
PA R T I D O S
Deputada federal Renata Abreu [poderosa no PODEMOS] filiou o evangélico Feliciano [agora ex-PSC], pra na sequência
chegar a pelo menos 20 deputados federais]. No DEM (ex-PFL), o
deputado federal Rodrigo Maia blefa que é candidato à Presidência, sendo que quer resgatar a condição de vice com ...
POLÍTICOS
... o PSDB de Alckmin [como foi nos 2 mandatos de FHC]. Já
no MDB de Temer vai ser difícil ter candidato competitivo, ainda
que a Economia [de Meirelles] siga se recuperando e o Exército
opere o milagre de ganhar pelo menos batalhas na guerra contra
grupos criminosos e milícias no Rio de Janeiro.
H I ST Ó R I AS
Encontro [pra maio] marcado entre Trump (USA) e a ditadura
norte-coreana é contexto de mais uma das profecias da literatura
bíblica: “antes do fim da Terra que conhecemos, haverá uma paz
[ilusória] até que sobrevenha [a guerra do Armagedom] como um
ladrão que vem à noite, sem aviso.
EDITOR
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 SP”. Na Internet desde 1996,
www.cesarneto.com foi pioneiro no Brasil. Leia também no Facebook Cesar Neto

cesar.neto@mais.com
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Assédio sexual e violência
contra as mulheres foram focos
de debate do #SmashTheGlass
da quarta-feira (07). A segunda
edição do evento aconteceu no
auditório da Pinacoteca e contou com uma plateia lotada de
mais de 150 pessoas.
O encontro, que durou quatro horas, foi organizado pela
Assessoria Especial para Assuntos Internacionais (AEAI) do
governo de São Paulo, em parceria com o governo do Canadá.
Neste ano, além de discutir a
agressão física, moral e sexual
da mulher, ressaltou a necessidade de melhorar o atendimento à essas vítimas.
Logo na abertura, Ana Paula
Fava, chefe da AEAI, comentou
sobre a importância de realizar
um evento como este em meio
à posição da mulher na sociedade. “Precisamos de mais
mulheres fazendo política, apenas 10% dos nossos deputados
federais são mulheres, menos
de 15% dos vereadores”, afirmou Ana Paula.
Antes do início dos painéis,
a chefe da AEAI ainda anunciou
o novo programa da pasta, intitulado “Programa de Mulheres
Mentoras”. A ação vai abrir inscrições para as jovens mulheres
interessadas em trabalhar em

órgãos do setor público. “O objetivo é que as mentoras transfiram conhecimento para suas
‘mentorandas’”, afirmou Rovena Negreiros, diretora do Seade
e uma das 10 mentoras selecionadas para o programa.
Também no começo, o cônsul-geral do Canadá em São
Paulo, Stephane Larue, lembrou das conquistas canadenses
com a eleição do primeiro-ministro Justin Trudeau em novembro de 2015.
“Um dos principais compromissos do Canadá é combater a
violência de gênero e ampliar a
discussão sobre as causas, efeitos e maneiras de combater o
abuso sexual. Quanto mais debatermos temas relevantes como
este, mais poderemos direcionar
nossos esforços conjuntos para
melhorar a condição das mulheres na sociedade e conscientizar
os homens da importância de
combater a violência e o machismo cotidiano”, avaliou Larue.
Em seguida, o primeiro painel começou com a participação
de Kelly Campos, presidente do
Comitê da Diversidade da OAB
de Suzano e colaboradora do Ativismo de Sofá, Cristiane Pereira, coordenadora do Centro de
Referência e Apoio à Vítima
(CRAVI), Marisa Sanematsu, di-

retora de conteúdo da Agência
Patrícia Galvão, e Maíra Zapater, doutora em Direitos Humanos pela USP e especialista em
Direito Penal e Processual Penal. A conversa foi moderada
pela jornalista norte-americana
Sarah DiLorenzo.
A segunda mesa foi composta por Samira Bueno, diretora do
Fórum Brasileiro de Segurança
Pública, que divulgou o material sobre violência contra a mulher. “Se considerarmos o último relatório da Organização
Mundial da Saúde, o Brasil ocuparia a 7ª posição entre as nações mais violentas para as mulheres de um total de 83 países”,
relatou.
Programação de “O Mundo que Queremos”
Com apoio da Secretaria
estadual da Cultura, a agenda
foi organizada para contemplar
os principais artigos da Declaração Universal dos Direitos
Humanos.
Com entrada gratuita, cada
ação vai envolver integrantes da
sociedade civil, representantes
do governo e empresas, comunidade acadêmica e lideranças
estrangeiras para o debate de
pautas globais e urgentes como
o assédio sexual, as cotas raci-

ais, a homofobia, a causa de refugiados e imigrantes, entre outras que tratam os artigos da declaração estabelecidos como direitos fundamentais e ainda violados mundo afora.
Os encontros de “O Mundo
que Queremos” serão realizados
próximas a datas comemorativas, como neste Dia Internacional da Mulher. O próximo encontro vai lembrar os 130 anos
da abolição da escravidão no
Brasil e está marcado para o próximo dia 13 de maio (Abolição
da Escravatura no Brasil).
Na sequência, acontece em
28 de junho (Dia Internacional
do Orgulho LGBT), 9 de agosto
(Dia Internacional dos Povos
Indígenas), 21 de setembro (Dia
Internacional da Paz) e 10 de
outubro (Dia Internacional da
Menina). No dia 10 de dezembro, o último evento vai reunir
todos os parceiros e demais
convidados para uma grande
festa reflexiva em celebração
às sete décadas da assinatura
do documento.
Interessados em participar
desta agenda anual – consulados,
câmaras de comércio, fundações, organizações não governamentais e demais entidades –
devem entrar em contato pelo email: aeai@sp.gov.br.

SP faz megamutirão de catarata
para operar quase 6 mil pacientes
O governador Geraldo Alckmin participou, na sexta-feira
(8), do Mutirão da Catarata realizado pela Secretaria de Estado
da Saúde de São Paulo nos Ambulatórios Médicos de Especialidades (AMEs) do interior e da
capital que oferecem esse procedimento cirúrgico.
Ao visitar o AME Barradas,
na região de Heliópolis, em São
Paulo, Alckmin destacou a importância da iniciativa para os
cidadãos paulistas. “Nossos
AMEs cirúrgicos têm Hospital
Dia, em que as pessoas são operadas, passam pela recuperação
e seguem para casa à noite. Com
isso, conseguimos fazer mais
procedimentos do tipo”, ressalta o governador.
“Desde 2010, ano de início
do funcionamento, o AME Barradas realizou 9.891 cirurgias
oftalmológicas. Assim, esperamos zerar a fila com esse mutirão que envolve 34 AMEs no
Estado de São Paulo”, acrescenta Geraldo Alckmin.
Investimento
Cerca de 6 mil atendimentos

deverão ser realizados em todo
o território paulista, o que representa aumento de 50% na produção de rotina, viabilizado
por meio do investimento de
R$ 2 milhões extras do Governo do Estado. Até o fim de
março, as cirurgias serão promovidas nos AMEs localizados na capital, Grande São
Paulo, interior e litoral.
“Há várias pessoas no Estado de São Paulo com catarata total bilateral, completamente cegas, mas se trata de
uma cegueira reversível. Assim, o mutirão tem importância essencial para melhorar a
qualidade de vida desses pacientes”, ressalta o oftalmologista Francisco Crestana.
As unidades organizaram a
rotina e ampliaram em 50% a
capacidade de agendamentos,
de modo a atender os pacientes que já possuem indicação
cirúrgica de catarata e estão
preparados para passar pelo
procedimento. A finalidade é
agilizar os serviços da rede
estadual, conforme a demanda e o perfil assistencial de

cada unidade.
De acordo com a aposentada Helena Joaquim, de 89
anos, o atendimento é um dos
diferenciais no AME Barradas. “A cirurgia foi ótima. Em
novembro, eu fiz em um dos
olhos. Neste mês, passo pelo
procedimento no outro olho.
Não tenho do que reclamar,
pois a bondade e a alegria estão em todo os lugares por
aqui”, afirma.
As cirurgias ocorrem desde o dia 19 de fevereiro. “Decidimos realizar esse mutirão
para agilizar a realização de
procedimentos cirúrgicos de
pacientes com catarata e,
consequentemente, melhorar
a vida dessas pessoas. A ação
evidencia e reforça o perfil de
alta resolutividade dos nossos
AMEs”, afirma o secretário de
Estado da Saúde de São Paulo,
David Uip.
AMEs participantes do
megamutirão de catarata
Grande São Paulo: Santo
André, Mauá, Itapevi, Geraldo
Bourroul (capital), Heliópolis/

Barradas (capital), Maria Zélia
(capital), Jardim dos Prados (capital),
DRS Araçatuba: Araçatuba,
Andradina
D
R
S
Araraquara: Taquaritinga
DRS Baixada: Santista Santos, Praia Grande
DRS Barretos: Barretos
DRS Bauru: Bauru, Promissão
DRS Campinas: Atibaia,
Amparo, Jundiaí
DRS Franca: Ituverava, Franca
DRS Marília: Ourinhos, Assis, Tupã
DRS Piracicaba: Piracicaba,
Limeira
DRS
Presidente
Prudente: Dracena
DRS Registro: PariqueraAçu
DRS São João da Boa
Vista: Mogi-Guaçu
DRS São José do Rio
Preto: Catanduva, Jales
DRS Sorocaba: Sorocaba,
Itapetininga
DRS Taubaté: Caraguatatuba,
Lorena

Prefeitura entrega 11ª carreta
do programa Doutor Saúde
O prefeito João Doria e o
secretário municipal de Saúde,
Wilson Pollara entregaram na
sexta-feira (9), a 11ª carreta do
programa Doutor Saúde. A carreta foi doada pelo Governo do
Estado de São Paulo e será patrocinada pelo Serviço Social da
Indústria (SESI), que arcará com
os atendimentos com um investimento de R$ 1,5 milhão.
O novo equipamento entrará
em operação no mês de abril
com capacidade para atender 50
usuários/dia. A unidade foi equipada pelo Cies Global, parceiro
da Secretaria Municipal da Saúde que gerencia o programa
Doutor Saúde, oferecendo atendimento preventivo em diversas
especialidades por meio de unidades móveis distribuídas pela
capital.
A carreta oferecerá consulta
com especialista em ortopedia,
exames de ultrassom de articulações e ressonância magnética,
além de fazer parte do Programa
Médico Preventivo (PMP) do
Cies, que orienta os pacientes
sobre suas condições de saúde
e os riscos, por meio de uma
consulta médica e da realização
de exames simples e rápidos.
“O objetivo da carreta de ortopedia é fortalecer o combate
às lesões por esforços repetitivos (LER) ou distúrbios osteomusculares relacionados ao tra-

balho (DORT) nas comunidades;
oferecer ações de prevenção
pró-ativa, bem como tratamento e acompanhamento das lesões
diagnosticadas, como tendinites,
tendosinovites, epicondilites e
bursites”, destaca Wilson Pollara, secretário municipal da Saúde de São Paulo.
Os atendimentos nas unidades móveis do Doutor Saúde são
realizados de acordo com o
agendamento prévio nas Unidades Básicas de Saúde (UBS). A
nova carreta tem 109,8 m²de
área para atender os usuários.
O Cies Global já presta atendimento na área vascular em
uma segunda carreta doada pelo
Governo do Estado. Desde outubro de 2017 até o momento,
mais de 2,7 mil pacientes já foram atendidas por esta unidade.
Atualmente, a carreta está instalada na Praça do Samba, em Perus, Zona Norte da capital.
Sobre o Doutor Saúde
Trata-se de um programa de
atendimento médico com o objetivo de promover a prevenção,
por meio de acompanhamento/
monitoramento médico e diagnóstico precoce, incluindo a realização de cirurgias de baixa e
média complexidades quando necessárias. Além de poupar vidas,
também deverá contribuir para

diminuição dos gastos públicos.
O programa teve início em
Itaquera, com três carretas: oftalmológica, saúde do homem e
vascular. A oftalmológica tem
apoio de um micro-ônibus de
oftalmologia, para entrega de
óculos gratuitos aos pacientes
atendidos.
Cada unidade fica por dois
meses em uma das regiões do
município (Norte, Sul, Leste,
Oeste e Centro), realizando o
rodízio dos tipos de especialidades das unidades em cada região. A capacidade total de atendimentos prevista por unidade é
de 1.200 pessoas por mês.
Em 2017, foram feitos mais
de 32 mil agendamentos para
consultas nas carretas do programa, com mais de 25 mil atendimentos realizados. Em 2018, já
foram mais de 12 mil exames
agendados e quase 9 mil atendimentos realizados.
Atualmente, há 10 carretas
em atendimento na cidade:
1. Saúde do homem: passou
por Perus (ZN), Itaquera (ZL) e
Capela do Socorro (ZS); está desde janeiro em São Mateus (ZL);
2. Oftalmológica: passou
por Capela do Socorro (ZS),
Perus (ZN) e Itaquera (ZL); em
janeiro retornou para Capela do
Socorro (ZS);
3. Oftalmológica 2: está

desde 29 de novembro no bairro da Luz; adaptada, atende na
estrutura de um ônibus;
4. Vascular: passou por Itaquera (ZL), Capela do Socorro
(ZS) e São Matheus (ZL); está
desde janeiro em Perus (ZN);
5. Tomografia: desde 16 de
maio em atendimento em Santo
Amaro (ZS);
6. Coloproctologia: passou
por São Mateus (ZL) e Perus
(ZN); está desde janeiro em Itaquera (ZL);
7. Dermatologia: desde 24
de julho na Capela do Socorro;
8. Saúde do Idoso: desde 22
de novembro no Parque da Independência – Ipiranga (ZS);
9. Saúde da mulher: desde
novembro em Cidade Ademar
(ZS);
10. Gastroenterologia: instalada
na Freguesia do Ó/Brasilândia
(ZN) e passou a atender em 1º
de dezembro;
A unidade de dermatologia
dá apoio ao programa de teledermatologia em parceria com o
Hospital Israelita Albert Einstein, anunciada no fim de junho
do ano passado.
As carretas funcionam de
segunda a sexta-feira, das 7h às
16h, e a Prefeitura paga apenas
por procedimento realizado.
A 12ª carreta do programa já
está pronta e em breve oferecerá atendimento de odontologia.
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Brasileiros com nome em cadastro
de devedores chegam a 40,5%
A porcentagem de brasileiros com contas em atraso e registrados nos cadastros de devedores em fevereiro chegou a
40,5% da população com idade
entre 18 e 95 anos, de acordo
com dados do indicador do Serviço de Proteção ao Crédito
(SPC Brasil) e da Confederação
Nacional de Dirigentes Lojistas
(CNDL). A estimativa das entidades é que o Brasil tenha 61,7
milhões de pessoas com alguma
conta em atraso e com o CPF
restrito para contratar crédito ou
fazer compras parceladas.
Segundo o indicador, no mês
de fevereiro foi registrado um
aumento de 2,71% no volume de
inadimplentes em comparação
ao mesmo mês do ano passado.

Em relação a janeiro, o aumento foi de 0,55%. “A estimativa
reflete o quadro de dificuldades
econômicas que as famílias ainda enfrentam, com o alto nível
de desemprego e a renda ainda
comprimida. Mas não é só a conjuntura que explica fenômeno da
inadimplência. Em muitos casos, o descuido com as finanças
leva à situação de descontrole e
ao consequente atraso das contas”, disse o presidente do SPC
Brasil, Roque Pellizzaro.
A faixa etária na qual se observa o maior número de negativados em fevereiro é a de 30
anos a 39 anos, o que representa
51% da população dessa idade.
Entre aqueles que têm entre 40
e 49 anos, 49% estão com o

nome sujo e, entre 25 e 29, esse
percentual chega a 46%. Entre
os mais jovens, com idade de
18 a 24 anos, a proporção cai
para 20%. Na população idosa,
considerando-se a faixa etária
de 65 a 84 anos, a proporção é
de 31%.
A Região Sudeste é onde está
concentrada a maior quantidade
de consumidores com contas
em atraso. São 26,7 milhões, o
correspondente a 40% do total
de consumidores que moram no
estado. A segunda região com
maior número absoluto de devedores é o Nordeste, com 16,49
milhões de negativados, ou 41%
da população. Em seguida, aparece o Sul, com 8,10 milhões de
inadimplentes, 36% da popula-

ção adulta.
Os dados mostram também
que o volume de dívidas em
nome de pessoas físicas caiu
1,20% na comparação anual e
0,40% na comparação mensal.
Já por setor, aquele com maior
alta nas dívidas abertas foi o de
comunicação, com variação de
10,20%, seguido pelos bancos,
que teve avanço de 2,31%. Já os
setores de água e luz e o de comércio observaram queda de,
respectivamente, 4,25% e
6,78%. Em termos de participação, os bancos detêm pouco mais
da metade do total de dívidas
(50%). Em seguida, aparecem o
comércio (18%); o setor de comunicação (14%); e de água e
luz (8%). (Agencia Brasil)

Venda futura de petróleo do pré-sal será feita
em leilões na bolsa de valores B3
A produção futura de petróleo do pré-sal da União vai ser
comercializada por meio de leilão em bolsa de valores, em São
Paulo. A empresa Pré-Sal Petróleo, vinculada ao Ministério de
Minas e Energia e responsável
pela comercialização da produção do pré-sal da União, proveniente da Área de Desenvolvimento de Mero (Contrato de
Partilha de Libra) e dos Campos
de Lula e Sapinhoá, está contratando a B3 (Brasil, Bolsa, Balcão), bolsa de valores oficial do
Brasil, com essa finalidade. A B3
vai dar a estrutura necessária aos
leilões de contratos de compra
e venda de óleo dessas três áreas. A aprovação do processo para
contratação da B3 foi publicada
na sexta-feira (9) no Diário Oficial da União.
O presidente da Pré-Sal Petróleo, Ibsen Flores, disse à
Agência Brasil que a perspec-

tiva é realizar o primeiro leilão
até o final do primeiro semestre, para que a produção do segundo semestre já esteja vendida através dessa operação.
“A ideia é que a gente faça o
mais rápido possível, de preferência neste primeiro semestre”, disse. O pregão será
aberto ao público.
Os leilões darão sequência
ao trabalho de venda de petróleo
do pré-sal feita pela Pré-Sal Petróleo, esclareceu Ibsen Flores.
Na segunda-feira (5), a empresa
efetuou a primeira venda de 500
mil barris de petróleo do pré-sal
da Área de Desenvolvimento de
Mero, no Contrato de Partilha de
Produção de Libra, para a Petrobras, em valor estimado de R$
100 milhões, ao preço de referência de janeiro.
A Pré-Sal Petróleo está iniciando ainda processo de venda
de mais 500 mil barris ainda no

primeiro semestre deste ano. A
exemplo do que ocorreu na primeira operação para a Petrobras,
a venda será feita pelo sistema
de licitação, conhecido no
mercado como venda spot, em
que são convidadas a participar
as empresas que operam no
Brasil e que tenham a logística
adequada. Elas oferecem preço e quem der o melhor, compra, explicou Flores.
Previsibilidade
Ibsen Flores afirmou que a
União só tem a ganhar com a
sequência da comercialização
via leilões: “a receita fica com
mais previsibilidade”. A base das
negociações será o preço de referência, como preconiza a legislação.
Na próxima semana, terá
início o planejamento do primeiro leilão. As empresas interessadas poderão adquirir

contratos de compra e venda
do petróleo por um ano em leilão realizado pela B3.
Segundo informou a assessoria de imprensa da Pré-Sal
Petróleo, em uma única sessão
pública serão leiloados três contratos que poderão ser adquiridos por um único comprador ou
por empresas diferentes. O vencedor vai adquirir toda a produção do respectivo campo durante um ano, remunerando a União
a cada retirada de carga, de acordo com a proposta de preços
ofertada no leilão, baseada no
Preço de Referência do Petróleo (PRP). Poderão participar do
leilão empresas que tenham capacidade logística para efetuar os
carregamentos.
As cargas que serão comercializadas na B3 são oriundas de
três campos relevantes do pré-sal,
na Bacia de Santos: Mero, Lula e
Sapinhoá. (Agencia Brasil)

Exportação de café cai 9% em fevereiro
Em fevereiro, o Brasil exportou 2.355.660 sacas de café
com índice de 9,1% menor em
relação ao mesmo mês em 2017.
A receita cambial foi US$
377.240 mil, conforme informações divulgadas na sexta-feira (9)
pelo Conselho dos Exportadores
de Café do Brasil (Cecafé).
No acumulado dos dois primeiros meses do ano observouse que as sacas exportadas de
5.040.781 unidades teve redução
de 3,8%, em relação ao ano passado, quando a receita cambial
alcançou US$ 807.983 mil.
O relatório do Cecafé também mostra um decréscimo de
9,4% no preço médio do produto que neste ano foi US$
160,14, ante US$ 176,78, conforme os dados de fevereiro de
2017 e 2018.
O presidente do Cecafé, Nelson Carvalhaes, disse que os resultados verificados estão nor-

mais, e que as exportações “mais
modestas” não rebaixam o país
quanto à sua boa colocação no
mercado mundial. “Temos que
levar em conta que fevereiro foi
um mês mais curto, o que inevitavelmente afeta as exportações.
Nossa expectativa é que o mercado continue neste ritmo até a
entrada da nova safra, em julho,
quando estimamos um possível
incremento nas exportações”.
Segundo Nelson Carvalhares
pode-se verificar um tímido
crescimento nas exportações de
cafés robusta e uma recuperação
dos embarques de cafés diferenciados, que atingiram 942.326
sacas nos primeiros dois meses
deste ano, um crescimento de
25% em relação ao mesmo período do ano passado. “O volume pluviométrico tem favorecido grandemente a produção de
café e deve impactar positivamente as exportações a partir do

início da nova safra.
A variedade com melhor inclusão no mercado externo foi
o café arábica, que representou
89,1% da quantidade total de
exportações (2.099.196 sacas),
seguido pelo solúvel com 10%
(236.340 sacas) e robusta com
0,9% (20.100 sacas). Neste ano,
os principais importadores do
café brasileiro têm sido a Alemanha e os Estados Unidos, que
adquiriram 18,5% (933.606 sacas) e 17,2% (866.299 sacas)
dos grãos produzidos.
Em terceiro lugar no ranking,
vêm a Itália, com 11,2% do valor
total exportado (562.363 sacas).
Juntamente com o Canadá, o país
europeu foi marcado, nos dois primeiros meses deste ano, por uma
expressiva alta em sua demanda.
As exportações para a Itália cresceram 13,78% no período, enquanto o Canadá, atualmente em
8º lugar na lista, registrou au-

mento de 26,8%.
No que diz respeito à logística, o relatório destaca o Porto
de Santos como principal ponto
do qual partem as mercadorias
levadas ao exterior, concentrando 85% (4.284.484 sacas) do
volume, e, em seguida, o Porto
do Rio de Janeiro, com 10,8%
dos embarques (543.775 sacas).
Diferenciados
No primeiro bimestre deste
ano, a venda de cafés diferenciados alcançou 942.326 sacas,
correspondentes a 18,7% do total de café exportado. Em relação ao mesmo período de 2017,
a porção representou um crescimento de 25%. Os principais
destinos no período foram: Estados Unidos (246.244 sacas),
Alemanha (133.510 sacas), Bélgica (102.051 sacas), Japão
(90.224 sacas) e Reino Unido
(64.683 sacas). (Agencia Brasil)

Reforma do PIS/Cofins deve levar
dois anos, diz secretário da Fazenda
A implementação da reforma
do Programa de Integração Social (PIS) e da Contribuição para
o Financiamento da Seguridade
Social (PIS/Cofins) deve levar
pelo menos dois anos, afirmou
na sexta-feira (9) o secretárioexecutivo do Ministério da Fazenda, Eduardo Guardia, no Seminário Internacional AGU 25
Anos”.
De acordo com o secretário,
o projeto, em elaboração pelo
governo, já está “maduro” para
ser encaminhado ao Congresso
Nacional.
PIS e Cofins são contribuições federais que incidem sobre
a receita bruta auferida pela pessoa jurídica. Incidem tanto sobre o faturamento ou o auferimento de receitas para pessoas

jurídicas de direito privado; sobre o pagamento da folha de salários para entidades de relevância social determinadas em lei;
e sobre a arrecadação mensal de
receitas correntes e o recebimento mensal de recursos para
entidades de direito público.
Segundo o secretário, por ter
regras “extremamente complexas” sobre o cálculo do crédito tributário, há muitos processos. Ele acrescentou que
atualmente 80% dos litígios no
Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (Carf) são
sobre Pis/Cofins. “Esse número fala por si só. Tem algo errado na própria regulamentação. Nós precisamos simplificar”, disse o secretário.
Guardia disse ainda que se-

ria ideal a fusão do PIS-Cofins
com o Imposto sobre Circulação
de Mercadorias e Serviços
(ICMS) e o Imposto sobre Serviços (ISS), mas essa mudança
seria complexa por envolver estados e municípios.
“O ideal seria ter uma reforma que migrasse o PIS/Cofins
para uma regra muito simples,
para todos os produtos da economia, para nós podermos caminhar para o imposto sobre o valor adicional nacional, que faria
também a fusão com o ICMS, o
ISS, e o PIS-Cofins”.
De acordo com Guaria, a reforma do PIS/Cofins vai “facilitar qualquer reforma tributária”.
“Isso vai reduzir custo de cumprimento das obrigações tributárias, vai reduzir litígios”.

Guardia acrescentou que a
reforma do PIS/Cofins será feita em duas etapas. “Primeiro,
faremos do PIS para não ter erro
de calibragem nessa nova alíquota e, depois, a gente faz o Cofins. Então, é uma reforma em
duas fases que vai levar pelo
menos dois anos para implementar. É melhor ir devagar e rumar
na direção correta”, disse.
No último dia 6, o secretário da Receita Federal, Jorge
Rachid, já tinha sinalizado que a
unificação das contribuições
será feita em etapas. As duas
contribuições equivalem a quase 4% do Produto Interno Bruto
(PIB – a soma de todas as riquezas produzidas no país). O PIS
equivale a quase 1% do PIB.
(Agencia Brasil)

Construção civil tem alta de preços de
0,30% em fevereiro, diz IBGE
O Índice Nacional da Construção Civil (Sinapi), medido pelo
Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística (IBGE), registrou inflação de 0,30% em fevereiro,
taxa superior ao 0,27% de janeiro

e ao 0,19% de fevereiro de 2017.
O acumulado de 12 meses ficou
em 3,82%, acima dos 3,71% acumulados até janeiro.
O custo nacional da construção, por metro quadrado, passou

de R$ 1.069,61, para R$
1.072,87 em fevereiro. Os materiais de construção subiram
0,54% e com valor de R$
550,66 por metro quadrado.
A mão de obra ficou 0,06%

mais cara e passou a custar R$
522,21 por metro quadrado. Em
12 meses, os materiais acumulam inflação de 3,15%, enquanto a mão de obra ficou 4,61%
mais cara. (Agencia Brasil)

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 (13/03), 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 irá a Peru e
Colômbia na sua
1ª visita à América
Latina como presidente
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, participará
da Cúpula das Américas que será realizada no Peru em abril, e
depois visitará a Colômbia, marcando assim sua primeira viagem
à América Latina desde que chegou ao poder, há mais de um ano,
informaram na sexta-feira (9) à Agência Efe fontes diplomáticas
do governo americano.
A Cúpula das Américas é uma reunião de alto nível entre os
chefes de Estado do continente americano criada pela Organização dos Estados Americanos (OEA) com o objetivo de alcançar
um nível maior de cooperação entre os países da região. A VIII
Cúpula das Américas, que será realizada em Lima, Peru, acontecerá nos dias 13 e 14 de abril próximos. (Agencia Brasil)

Chanceleres do Mercosul
se reúnem em Assunção
para negociações
com Canadá
Os quatro chanceleres do Mercosul (Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai) oficializarão nesta sexta-feira em Assunção o
começo das negociações para um acordo de livre-comércio com
o Canadá, país representado na cúpula pelo ministro de Comércio Internacional, François-Philippe Champagne.
O chanceler paraguaio, Eladio Loizaga, recebeu na sede da
Chancelaria os outros chanceleres do Mercosul (Jorge Faurie,
da Argentina; Aloysio Nunes, do Brasil, e Rodolfo Nin Novoa,
do Uruguai).
Posteriormente, está prevista uma reunião entre o chanceler
do Paraguai, país que ostenta a presidência temporária do Mercosul, com o ministro canadense, que depois se unirão aos outros de chanceleres.
Após esse encontro, deve ocorrer a assinatura de uma declaração conjunta que dará início às negociações entre as duas
partes.
O encontro de Assunção acontece depois que Champagne
se reuniu em Ottawa em fevereiro com os representantes do
Mercosul para manter “conversas exploratórias” sobre um possível acordo comercial.
O Canadá está interessado em promover o comércio e os investimentos com os países emergentes e, nessa linha, o Mercosul representa um mercado de 260 milhões de clientes.
Em 2016, o comércio de bens entre o Canadá e Mercosul
somou 8,9 bilhões de dólares canadenses (US$ 6,85 bilhões).
(Agencia Brasil)

Fazenda: aumento em taxa
de importação de aço pode
desencadear guerra comercial
O secretário-executivo do
Ministério da Fazenda, Eduardo
Guardia, disse na sexta-feira (9)
que o governo vê com preocupação a decisão dos Estados
Unidos de criar uma barreira à
importação do aço brasileiro.
Na quinta-feira (8), o presidente dos Estados Unidos, Donald
Trump, oficializou o aumento das
tarifas de importação para 25%
para o aço e 10% para o alumínio.
“É uma preocupação grande
por estar criando uma barreira
comercial. Aliás, um país que
está em pleno emprego e defendendo um setor com excesso de
capacidade. Essa política é questionável, mas não cabe à gente
questionar a política de outros
governos”, disse durante Seminário Internacional AGU [Advocacia Geral da União] 25 Anos.
Guardia acrescentou que a
medida americana pode desencadear uma reação protecionista de outros países. “O efeito
prático disso é que pode desencadear uma guerra comercial na
reação de outros países. Isso vai
na contramão do livre comércio
e do aumento do fluxo de mer-

cadorias, serviços e capitais, que
é o que a gente defende e entende que seja o caminho para o desenvolvimento”, disse. Ele acrescentou que devido à importância
do assunto, a reação não deve ser
isolada, por apenas um país.
Em nota conjunta assinada
pelos ministros Marcos Jorge
(da Indústria e Comércio) e
Aloysio Nunes (de Relações
Exteriores), o governo brasileiro informou que “buscou, em
sucessivas gestões, evitar a aplicação das medidas às exportações brasileiras, esclarecendo
ao governo americano que os
produtos do Brasil não causam
ameaça aos interesses comerciais ou de segurança dos EUA”.
Ao todo, 32% do aço exportado pela indústria nacional têm
como destino o mercado americano, fazendo do Brasil o segundo maior exportador do produto para os Estados Unidos, ficando atrás apenas do Canadá.
Apenas em 2017, 4,7 milhões de
toneladas do aço brasileiro foram
embarcadas, para os EUA, representando um faturamento de US$
2,6 bilhões. (Agencia Brasil)
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Justiça Federal no DF manda
soltar empresário Joesley Batista
BNDES aprova R$ 42 bi para
segurança e Jungmann anuncia
mil vagas para PF e PRF
O Conselho de Administração do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e
Social (BNDES) aprovou na
sexta-feira (9) a destinação de
R$ 42 bilhões para estados e
municípios investirem em segurança. Serão R$ 32 bilhões
para os estados e R$ 10 bilhões
para os municípios. O anúncio
foi feito pelo ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, e pelo presidente do banco, Paulo Rabello de Castro.
“Dos 27 estados, sete já
podem operar diretamente
com o BNDES, e 14 estados
podem operar, com o aval da
União. Apenas seis estados não
estariam, hoje, em condições
de contar com este financiamento. Das 27 capitais, 22 podem operar diretamente com o
BNDES”, disse o ministro, após
a reunião com os conselheiros.
Na ocasião em que foi anunciada a linha de crédito, em reunião
com governadores, Jungmann,
disse que os ministérios do Planejamento e da Fazenda estudavam formas de viabilizar que os
estados em crise financeira pudessem ter acesso ao empréstimo do BNDES.
Jungmann contou que parte
dos recursos já poderá ser liberada muito em breve, mas
não definiu uma data. “O BNDES nos informou que já está
em processo de aprovação R$
211 milhões voltados para projetos na área de segurança, que
incluem equipamentos, unidades prisionais, veículos, máquinas e redes de monitoramento.
Nos próximos dias já devemos
ter a aprovação de alguns deles”, disse.
Concurso
O ministro adiantou que já
está definida realização de concurso com mil vagas para preencher quadros da Polícia Federal (PF) e da Polícia Rodoviária Federal (PRF). A estimativa é que sejam 500 novos
agentes para cada força. Segundo ele, também haverá re-

forço nas fronteiras, por meio
do aumento de efetivo da PF.
“Uma das minhas primeiras
medidas no ministério foi pedir, e obter, a realização de concurso na PRF e na PF. Serão
mil novos agentes este ano.
Além disso, o novo diretorgeral da PF [Rogério Galloro] irá duplicar o efetivo nas
fronteiras. São 17 mil quilômetros de fronteiras, sendo 9
mil quilômetros de floresta e
água, dez países lindeiros,
dos quais quatro são os maiores produtores de drogas.
Então nós precisamos de mais
gente e recursos para lidar
com isso”, disse.
Jungmann contou ainda
que, na próxima semana, será
lançado o programa Alerta Brasil, da PRF, que aumentará de
três para 33 o número de pontos eletrônicos nas estradas,
um sistema de câmeras de alta
resolução com capacidade para
ler as placas dos carros e fazer
o monitoramento do veículo ao
longo de vários estados, identificando possíveis suspeitos.
Vila Kennedy
Sobre a ação das Forças Armadas na Vila Kennedy, Jungmann considerou que a operação é um piloto, para treinar a
tropa no terreno e estreitar a
relação com os moradores.
Porém, ele enviou um recado
aos criminosos que insistirem
em enfrentar o Estado.
“Não adianta nos desafiar.
Nós temos determinação e temos recursos. Quantas vezes
houver esse tipo de desafio,
nós vamos assumir e tomar
ações contrárias. Para ficar
bem claro para o crime organizado: nós viemos para ficar
e os desafios serão devidamente respondidos, dentro da lei e
com o uso compatível de força. Que fique claro, não só para
os bandidos e criminosos da
Vila Kennedy, mas para todo o
Rio de Janeiro: nós dobramos
efetivamente a aposta.” (Agencia Brasil)

Maia diz que apoio do
Ministério da Fazenda ao
interventor no Rio é
fundamental
O presidente da Câmara dos
Deputados, Rodrigo Maia
(DEM-RJ), disse na sexta-feira
(9) no Rio de Janeiro que o suporte do Ministério da Fazendo
ao interventor federal no Rio de
Janeiro é fundamental. O deputado disse esperar que o general
Walter Braga Netto, interventor
na segurança do Rio de Janeiro,
possa apresentar seu planejamento para a sociedade, a partir
do qual será possível entender a
expectativa de orçamento.
“Sabemos muito bem que a
estrutura das nossas polícias ficou sucateada nos últimos meses e anos. Como agora se trata
de uma intervenção federal, a
responsabilidade também é nossa [da Câmara] e nós esperamos
que o Ministério da Fazenda, junto com o presidente da República, entenda que o suporte ao interventor é fundamental”.
Na sua avaliação, há uma
perspectiva positiva em relação
à economia que ajuda na liberação de recursos.
“A projeção de déficit primário dado hoje por diversos
economistas é bem abaixo da
meta de déficit primário que foi
colocado pelo governo federal
e aprovado no Congresso. Então
há uma margem. O ideal era que
não houvesse déficit ou que ele
fosse o menor possível. Mas, no
meio dos números, tem a vida das
pessoas. E o Estado tem a responsabilidade de cumprir um papel
entre aquilo que é fundamental para
o ajuste fiscal e o que dá condições
para que a sociedade possa ter o
mínimo de segurança”, disse.
As declarações ocorreram
no Hotel Copacabana Palace,
durante o evento Brasil de Ideias. Em cada edição, há um convidado diferente e desta vez Maia
foi chamado a falar sobre questões que estão na agenda da Câmara dos Deputados.

“Há um anteprojeto do ministro Alexandre de Moraes que
deve ser apresentado na próxima semana, voltado para o combate do tráfico de drogas e armas. O crime organizado responde por metade dos homicídios no Brasil e esse é um foco
importante”, informou.
Agenda
Além das questões vinculados à segurança pública, Rodrigo Maia destacou outros projetos que ganham destaque na
agenda da Câmara dos Deputados, como votações envolvendo
a autonomia do Banco Central,
a privatização da Eletrobras e
também mudanças relacionadas
com o cadastro positivo de crédito, as agências reguladoras e
com a Lei de Licitações. Ele
voltou a defender a Reforma da
Previdência, apesar de o projeto ter sido retirado da pauta tendo em vista que a legislação não
permite a aprovação de emendas
constitucionais enquanto perdura uma intervenção federal.
Segundo o presidente da Câmara, aumento de impostos e do
endividamento fazem mal à economia brasileira e o único jeito
seria cortar despesas da União.
Do contrário, haveria cada vez
menos recursos para saúde, segurança e educação.
“Nas diversas reuniões que
venho fazendo com estados, a
pauta é sempre em torno de recursos. Outro dia, surgiu uma proposta de liberar os jogos de azar
para gerar recursos para a segurança pública. Parece uma boa ideia.
Mas é preciso lembrar que o déficit na Previdência cresce R$ 50
bilhões por ano. Então a projeção
de R$ 15 a R$ 20 bilhões que o
jogo pode garantir é pouco diante
do crescimento das despesas a nível federal, e sabemos que nos estado também”. (Agencia Brasil)

O juiz Marcos Vinicius Reis
Bastos, da 12ª Vara Federal de
Brasília, mandou soltar os executivos Joesley Batista e Ricardo Saud, da holding J&F - dona
do grupo JBS, que se encontram
presos preventivamente desde
setembro do ano passado.
Joesley Batista está preso na
Superintendência da Polícia Federal em São Paulo e Ricardo
Saud, na Penitenciária da Papuda, em Brasília.
Na decisão, o magistrado
escreveu que a prisão dos dois
executivos perdura por mais de
seis meses, “prazo muito superior aos 120 dias previstos para
a conclusão de toda a instrução
criminal e flagrantemente avil-

tante ao princípio da razoável
duração do processo”.
Os executivos estavam presos preventivamente após terem
sido acusados pela ProcuradoriaGeral da República (PGR) de
obstrução de Justiça, por supostamente terem ocultado informações em seus acordos de delação premiada.
A PGR pediu a rescisão dos
acordos ao Supremo Tribunal
Federal (STF), mas o juiz Reis
Bastos ressaltou que as delações
ainda não tiveram a respectiva
revogação homologada, motivo
pelo qual os executivos ainda
gozam de imunidade penal, também não podendo, dessa maneira, permanecer presos em decor-

rência das investigações ligadas
ao inquérito de organização criminosa do qual são alvo na Justiça Federal no Distrito Federal
(JFDF).
Mesmo soltos, os dois devem usar tornozeleira eletrônica, por força de uma medida cautelar vigente em outra investigação sobre manipulação de mercado financeiro.
Reis Bastos determinou que
os dois executivos entreguem
seus passaportes. Com a decisão, não restam outros decretos
de prisão contra Joesley e Saud,
e ambos devem ser soltos. Segundo informações da JFDF, o
alvará de soltura deles deve ser
expedido ainda nesta sexta-fei-

ra, por meio de malote digital,
podendo assim ter cumprimento imediato.
Joesley e Saud são alvos do
inquérito que investiga a formação de quadrilha no PMDB.
Em outubro do ano passado,
o ministro Edson Fachin, do
STF, mandou descer as investigações relativas aos executivos para o juiz Sérgio
Moro, da primeira instância
da Justiça Federal em Curitiba, uma vez que eles não têm
prerrogativa de foro. Em dezembro, entretanto, o plenário da Corte decidiu que o inquérito deveria ter prosseguimento no Distrito Federal.
(Agencia Brasil)

Ministro do STJ nega prisão
domiciliar a deputado Paulo Maluf
O ministro Jorge Mussi, do
Superior Tribunal de Justiça
(STJ), negou um pedido de liminar (decisão provisória) feito
pelo deputado Paulo Maluf para
que tivesse concedida a prisão
domiciliar.
A defesa de Maluf alegou
questões humanitárias, devido à
idade de Maluf, que tem 86 anos,
e a seu estado de saúde, com problemas de locomoção e cardíacos. Mussi, porém, entendeu não
haver urgência para justificar medida liminar, podendo a questão ser
analisada mais detidamente pela

Quinta Turma do STJ, um dos colegiados da Corte onde são julgados processos criminais.
Em sua decisão, o ministro
escreveu que “não se desconhece o grave estado de saúde do
paciente, mas também não se
pode deixar de reconhecer, neste momento, o adequado tratamento médico aparentemente
disponibilizado pelo estabelecimento prisional em que se encontra recolhido”.
Condenação
Maluf está preso desde o fim

do ano passado para cumprir
pena de sete anos e nove meses
na Penitenciária da Papuda, no
Distrito Federal, pelo crime de
lavagem de dinheiro, após ser
condenado pelo Supremo Tribunal Federal (STF).
Maluf foi condenado por
receber propina em contratos
públicos com as empreiteiras
Mendes Júnior e OAS quando
era prefeito de São Paulo
(1993-1996). Os recursos teriam sido desviados da construção da Avenida Água Espraiada, hoje chamada Aveni-

da Roberto Marinho. O custo
total da obra foi cerca de R$
800 milhões.
As investigações se arrastaram por mais de 10 anos
desde a instauração do primeiro inquérito, ainda na primeira instância da Justiça. Os
procuradores do Ministério
Público estimaram em US$
170 milhões a movimentação
total de recursos ilícitos. O
Supremo assumiu o caso
após a eleição de Maluf como
deputado federal. (Agencia
Brasil)

Delfim Netto é alvo da 49ª fase da Operação Lava Jato
O ex-ministro da Fazenda e
ex-deputado federal Antônio
Delfim Netto foi alvo na sextafeira (9) da Operação Buona
Fortuna, na 49ª fase da Lava Jato,
que cumpre três mandados de
busca e apreensão na capital paulista e mais seis em Guarujá
(SP), Jundiaí (SP) e Curitiba. De
acordo com as investigações,
Delfim Netto é suspeito de receber 10% da propina paga por
construtoras que atuaram na
obra da Usina Hidrelétrica de
Belo Monte, no Pará.
O empresário Luiz Appolonio Neto, sobrinho do ex-ministro, também foi alvo da ação. O
MPF apontou que pagamentos

também eram feitos em dinheiro vivo e em depósitos a empresas de Appolonio Neto.
Delfim Netto teria recebido
R$ 15 milhões do Consórcio
Norte Energia (composto pelas
empresas Camargo Corrêa, Andrade Gutierrez, Odebrecht,
OAS e J. Malucelli), por meio
de contratos fictícios de consultoria. Além dos 10% remetidos ao ex-ministro, o consórcio
teria enviado propina aos partidos PMDB e PT. Segundo o Ministério Público Federal (MPF),
cada um dos partidos recebeu
45% dos valores.O grupo de
empresas pode ter sido favorecido no leilão de concessão de

Belo Monte por agentes do governo federal. O Ministério Público usou informações obtidas
pelos acordos de leniência firmados com a Andrade Gutierrez,
Camargo Corrêa e Odebrecht,
além da quebra de sigilo bancário, fiscal e telefônico. No caso
da Odebrecht, os pagamentos
direcionados a Delfim Netto vinham com o codinome professor.
Além da corrupção, o MPF
aponta os prejuízos sociais e
ambientais na região a partir da
construção da Usina Hidrelétrica de Belo Monte.
A defesa de Delfim Netto,
representada pelos advogados

Ricardo Tosto e Jorge Nemr,
sócios do escritório Leite, Tosto e Barros Advogados, informou em nota que o cliente não
ocupa cargo público desde 2006
e não cometeu nenhum ato ilícito em qualquer tempo. “Os valores que [Delfim Netto] recebeu foram honorários por consultoria prestada”.
Já a defesa de Luiz Appolonio Neto, representada pelo advogado Fernando Araneo, sócio
do Leite, Tosto e Barros Advogados, refuta “veementemente”
as acusações e esclarece que a
vida profissional do cliente
“sempre foi pautada pela legalidade”. (Agencia Brasil)

Ministério Público do Rio denuncia
Pezão por improbidade administrativa
O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ)
ajuizou na quinta-feira (8) uma
ação civil pública contra o governador Luiz Fernando Pezão,
por ato de improbidade administrativa, com pedido de afastamento do cargo. Pezão foi acusado de não ter aplicado 12% na
área da saúde, em 2016, percentual mínimo previsto na Constituição Federal.
Segundo a coordenadora do
Grupo de Atuação Especializada no Combate à Corrupção
(GAECC), do MPRJ, Patrícia
Villela, há uma divergência na
metodologia aplicada pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE)
e pelo MPRJ. Ambas as contas
apontam a aplicação abaixo do
mínimo exigido.
O TCE mostrou que em
2016 apenas 10,42% do orçamento do Estado foram gastos
com saúde, o que corresponde a
uma diferença de R$ 574 milhões a menos do que o percentual mínimo. Para o MPE, tam-

bém deve ser contabilizado nessa diferença um total de R$
1,907 bilhão em valores empenhados e liquidados, mas que não
estavam cobertos pelo fundo de
saúde e não teriam sido efetivamente pagos, o que foi comprovado com notificações feitas por
fornecedores da Secretaria de
Estado de Saúde.
“O TCE computou nesse percentual algumas despesas que o
estado do Rio de Janeiro teria
empenhado e liquidado - que é
certificar que aquele serviço foi
prestado -. Mas não havia disponibilidade de caixa para o pagamento de tudo o que foi liquidado. Essa é a diferença. O MPE
não computa no percentual da
verba aplicada a diferença daquele valor que foi liquidado mas
não tinha disponibilidade de caixa no Fundo Estadual de Saúde”,
explicou Patrícia.
A assessoria de Pezão informou, por nota, que a Procuradoria-Geral do Estado (PGE) recorreu da ação no Supremo Tri-

bunal Federal. No ano passado,
o MPRJ já havia entrado com
uma ação por improbidade administrativa contra o governador,
com base em uma representação
feita pelo Conselho Regional de
Medicina do Rio de Janeiro. A
denúncia do órgão de classe
aponta falhas nos investimentos
na área da saúde por parte do
governo fluminense em 2015.
Na nota, o governo afirma
que o descumprimento do índice em 2016 “foi plenamente justificado pelos arrestos e bloqueios
de mais de R$ 8 bilhões nas contas
do Estado naquele ano” e que essa
justificativa foi submetida e aprovada pela Assembleia Legislativa
do Estado, “a quem cabe apreciar
as contas do Estado”.
O procurador-geral de Justiça, Eduardo Gussem, explicou
que a denúncia contra um governador é atribuição originária do
cargo de procurador-geral. Segundo ele, mesmo que a denúncia não seja julgada até o fim do
mandato de Pezão, que termina

em 31 de dezembro, a ação é
importante para que se tenha um
entendimento de tribunais superiores sobre casos parecidos.
“Essa questão não se restringe ao Rio de Janeiro, então reforço a questão que a judicialização de um caso como esse é
importante para o Brasil inteiro.
A modulação pelos tribunais superiores vai dar uma diretriz
mais segura, inclusive para os
próprios gestores. Não há a menor possibilidade que a ação chegue ao seu fim ainda em 2018,
mas ela é muito importante para
balizar a matéria em âmbito nacional. Questões como essa são
extremamente controvertidas e
uma análise de tribunais superiores sobre a matéria é muito
importante”.
A ação pede a ressarcimento
integral do dano e a perda da função pública, com suspensão dos
direitos políticos por até 8 anos,
além do pagamento de danos
morais coletivos de R$ 5,7
milhões.(Agencia Brasil)

Ministra do STF arquiva inquérito
sobre o senador José Serra
A ministra do Supremo Tribunal Federal (STF) Rosa Weber
decidiu sexta-feira (9) arquivar
o inquérito aberto na Corte para
investigar o senador José Serra
(PSDB-SP) pelo suposto crime
eleitoral de caixa 2. O pedido de
arquivamento foi feito em janeiro pela procuradora-geral da
República, Raquel Dodge. Na
manifestação, a PGR afirmou
que o caso prescreveu e o senador não pode ser mais punido.
A investigação foi iniciada

no ano passado, durante a gestão do procurador Rodrigo Janot, a partir de um dos depoimentos de delação premiada do empresário Joesley Batista, do grupo J&F. Ele afirmou ter “acertado pessoalmente com Serra”
uma contribuição de R$ 20 milhões para a campanha presidencial de 2010, dos quais R$ 13
milhões foram repassados como
doação oficial e cerca de R$ 7
milhões, via caixa 2, por meio
de notas fiscais fraudulentas.

Na manifestação, a procuradora destacou que Serra tem
mais de 70 anos e, neste caso, a
legislação penal prevê que o
tempo de prescrição cai pela
metade. Dessa forma, a pretensão punitiva prescreveu em
2016. “Ou seja, desde o requerimento de abertura de inquérito, o fato estava prescrito.
Por evidente, não há como
prosseguir com a investigação.
Ante o exposto, manifesto-me
pelo arquivamento do presen-

te inquérito”.
Após a abertura do inquérito, por meio de sua assessoria,
Serra afirmou que não houve
irregularidades financeiras em
sua campanha. “O senador José
Serra reitera que todas as suas
campanhas eleitorais foram
conduzidas dentro da lei, com
as finanças sob responsabilidade do partido. E sem nunca oferecer nenhuma contrapartida
por doações eleitorais”.
(Agencia Brasil)
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Canal Vôlei Brasil transmite
dois jogos neste sábado
Às 18h30 será exibido o confronto entre EMS Taubaté Funvic e Corinthians-Guarulhos, e, às 20h, será a vez de Ponta Grossa
Caramuru x Minas Tênis Clube

pelo vôlei, que realmente empurra a equipe, e estamos extremamente motivados por ser um jogo
forte”, concluiu o oposto do
Corinthians-Guarulhos.
Ponta Grossa Caramuru x
Minas no Canal Vôlei Brasil
Outra transmissão do Canal
Vôlei Brasil nesta mesma rodada será na partida entre Ponta
Grossa Caramuru (PR) e Minas
Tênis Clube (MG). O confronto
terá início às 20h e a plataforma
digital da CBV abre a transmissão meia hora antes.
“Conseguimos conquistar
nossa vaga para a próxima Superliga, que é um feito inédito para
a equipe de Caramuru. Agora temos um jogo contra o Minas que
não é fácil. Eles têm uma equipe
muito boa e vamos em busca dos
três pontos para, quem sabe, entrar para o playoff”, disse o central Rubbo.
O técnico do Minas, Nery
Tambeiro, também se preocupa com o adversário deste sábado. “O Ponta Grossa Caramuru é um time que tem um

20º Rally RN 1500 define percurso
Foto/ Doni Castilho/Dfotos

Currais Novos e Bom Jesus serão bases da prova deste ano.
O 20º Rally RN 1500 será
válida pelo Campeonato Brasileiro de Rally Off-Road para carros, motos, quadriciclos e UTVs,
com organização da KTC Produções e supervisão da Confederação Brasileira de Motociclismo
(CBM) e Confederação Brasileira de Automobilismo (CBA).
As inscrições seguem abertas e podem ser feitas no site

o f i c i a l ,
www.rallyrn1500.com.br, até o
dia 30 de março. Com a grande
procura, a expectativa é de recorde de presença nas categorias
Motos e UTV’s, fato que tem se
repetido nos últimos anos e ratificado a força da competição.
Trechos com muita areia,
sertão, pedra, riacho seco, trial,
dunas e serras farão parte, mais
uma vez, do cenário do 20º Rally
RN 1500. São essas condições
que costumam encantar e atratir
pilotos e navegadores de todo o
país e também do exterior ao longo de suas 19 edições. Emoção,
adrenalina e muita técnica compõem a segunda etapa do Brasileiro de Rally Cross Country.
A Secretaria de Prova será
montada em São Miguel do Gostoso, nos dias 10 e 11 de abril.
No dia 12, os participantes saem
dalí com destino a Açú, com 221
km, sendo 142 km de especial.
No dia 13, o trecho será com largada e chegada em Açú, em laço,
com 205 km e 134 km de especial. A terceira etapa, no dia 14,
será entre Açú e Currais Novos
com 214 km e a maior especial

da edição, com 172 km. Para fechar o rali, no dia 15 acontecerá
a quarta etapa, de Currais Novos
a Bom Jesus, com 198 km e 120
km de especial. A chegada será
no Restaurante Tábua de Carne,
Via Costeira, na Av. Sen. Dinarte Mariz, 229 - Parque das Dunas, Natal - RN.
O 20º Rally RN 1500 é uma
realização da KTC Produções e
supervisão da Confederação Brasileira de Motociclismo (CBM)
e Confederação Brasileira de
Automobilismo (CBA); Federação Potiguar de Automobilismo
(FPA) e Federação de Motociclismo do RN (Femorn). O patrocínio de Ale e Can-Am, com
apoio é da Prefeitura de Currais
Novos, Prefeitura de Açu, Prefeitura de Bom Jesus, Prefeitura
de São Miguel do Gostoso,. As
parcerias especiais são de Sebrae,
Ecocil, Gestus Soluções em Gestão, Armação Propaganda, GasGas
Motos, Água Mineral Santa Maria,
Arisun Pneus, Armas e Bagagens,
Náutica, Aquacoco, Bom Demais,
Escola Escritório, CHB Crédito,
DirtAction. Mais informações
no www.rallyrn1500.com.br

Abertura do Big Biker é desafio para os
ciclistas Shimano em Itanhandu (MG)
Os representantes do mountain bike no Shimano Sports
Team estarão em ação em duas
provas neste fim de semana, uma
de cross country (XC) e outra de
downhill (DH). Em Itanhandu
(MG), será realizada a abertura
do Big Biker, com seis atletas da
marca competindo no evento: o
trio da Sense Factory Racing,
com Rubinho Valeriano, Guilherme Muller e Mario Couto, e o
do Team Oggi/Isapa, formado
por Mario Veríssimo, Kennedi
Lago e Luiz Eduardo Ferreira. Já
em Brejetuba (ES), Lucas Borba
participará da primeira etapa da
Liga Capixaba de Downhill.
Os seis atletas Shimano inscritos no Big Biker competirão
na pro, com 94 km e altimetria
acumulada de cerca de 1.700
metros. Haverá ainda a sport,
com 66 km e 1.150 metros no
total de subidas. “Por ser atleta
de cross country olímpico

(XCO), vou para Itanhandu consciente de que maratona não é meu
forte. Vou usar a prova como
mais um treinamento de alto nível para a sequência de corridas,
como o Pan-Americano da Colômbia, no início de abril, e a
Copa Internacional na metade do
mês que vem”, destaca Rubinho
Valeriano, representante do Brasil em três olimpíadas - Pequim
2008, Londres 2012 e Rio 2016.
“Soube que é uma prova longa e bastante dura, em uma região
com muita montanha. Desta
forma, com certeza me ajudará
na preparação para os desafios
que virão pela frente. Corri o Big
Biker há alguns anos e é um evento muito tradicional, sempre com
um número de inscritos bem
grande, o que define a importância deste circuito”, completa
Rubinho, que tem sua bike equipada com componentes Shimano XTR Di2, de transmissão de

marchas eletrônicas.
Liga Capixaba de Downhill O catarinense Lucas Borba disputará neste fim de semana, a
convite da organização, a Liga
Capixaba de Downhill, em Brejetuba. Luquinha chega ao Espírito
Santo em grande fase, após conquistar o título da abertura do Campeonato Catarinense de Downhill
e de ser vice-campeão da Descida
das Escadas de Santos. Na Liga
Capixaba, o ciclista Shimano reencontrará dois adversários da competição realizada no litoral paulista no último domingo (4), o campeão, Gabriel Giovaninni, e o terceiro colocado, Bruno Silva.
Shimano Sports Team O novo grupo de atletas do Shimano Sports Team, por meio de
suas equipes e seus ciclistas apoiados pela marca líder mundial de
componentes para bicicleta, entra definitivamente no calendário
de importantes competições de

Foto/Marcus Cabaleir o

Além de ter seis atletas em ação na prova mineira, no fim de semana, o Shimano Sports Team também estará representado no
Espírito Santo, na Liga Capixaba de Downhill

Lucas Borba na Escadaria
de Santos
MTB, no começo desse ciclo
olímpico de Tóquio 2020, que terá
início em maio de 2018 e se estenderá por exatos dois anos.

Fabricante italiana celebra sua 35ª temporada na principal categoria do automobilismo nacional

Foto/Rodrigo Ruiz/Pirelli

Sesi- SP
ção e que tem crescido muito
nessa reta final. Queremos aproveitar o fator campo para conseguir entrar com a maior determinação possível para buscar essa vitória em casa, apesar de todo o respeito ao tim e
deles”, afirmou Raphael.
Do lado do Corinthians-Guarulhos, o capitão Rivaldo elogia
o adversário. “Sobre o potencial
ofensivo do Taubaté, não tem
nem o que falar. Apesar de estarem vindo de uma dura derrota,
em casa, nesse campeonato, jogar na casa do adversário nunca
é fácil. Ainda mais contra uma
equipe que está brigando diretamente pelo título”, destacou o
oposto do time corintiano.
Rivaldo ainda chamou atenção para o fato de jogar em Taubaté, onde a torcida comparece
e incentiva o grupo da casa durante toda a partida.
“Eles têm uma equipe muito
forte, precisam de uma vitória
para ganhar posição e se consolidar e não estamos esperando
facilidade nenhuma. Além disso,
eles têm uma torcida apaixonada

Sesi-SP x Sada Cruzeiro
terá transmissão do SporTV
Outro jogo de destaque na
rodada fica por conta do confronto entre Sesi-SP e Sada Cruzeiro (MG). A equipe paulista,
terceira colocada na tabela, e a
mineira, líder da Superliga Cimed masculina, se enfrentarão
também neste sábado, às 19h, na
Vila Leopoldina, com transmissão ao vivo do SporTV.
“Acredito que as duas equipes estejam em um momento
melhor agora do que quando nos
encontramos no primeiro turno. Nós estamos chegando de
um título importante, em uma
sequência de partidas em que
estamos jogando bem. E vamos
encarar um time forte e esperamos pedreira em São Paulo”,
disse o oposto do Sada Cruzeiro, Evandro.
“É um confronto especial e
aguardado não só por nós, jogadores, como pelo público. É um
jogo gostoso de assistir pela qualidade dos atletas que estão em
ambos os lados, pela rivalidade
e pelo histórico. E para dar mais
um gás, ainda vale briga na classificação. Enquanto eles buscam
manter a primeira colocação, nós
para manter a terceira colocação
e quem sabe beliscar um segundo lugar”, disse o ponteiro do
Sesi-SP, Murilo.
A rodada ainda terá as partidas entre Vôlei Renata (SP) e
Sesc RJ, às 15h, que terá transmissão da RedeTV; JF Vôlei (MG
x Lebes Canoas (RS), e Montes
Claros Vôlei (MG) x Copel Telecom Maringá Vôlei (PR).

Serão mais de 800 km de prova, com 568 km de especiais, entre os dias 11 e 15 de abril

20º Rally RN 1500
O Rally RN 1500, que completa sua história 20ª edição neste ano, já tem seu percurso definido. Sempre com sua filosofia
de proporcionar uma prova completa, com a característica diversidade de terrenos do evento, a
organização preparou uma prova
com 838 quilômetros pelo estado do Rio Grande do Norte, com
568 quilômetros de especiais (trechos cronometrados). As cidades
de São Miguel do Gostoso, Açu,

Pirelli apresenta
novidade para a
temporada 2018
da Stock Car

saque flutuante muito bom e trabalha bem as viradas de bola. Temos que estar atentos a isso”,
afirmou o treinador.
Foto/ Amanda Demétrio

A décima e penúltima rodada
do returno da Superliga Cimed
masculina de vôlei 2017/2018
acontecerá neste sábado (10)
com mais duas transmissões do
Canal Vôlei Brasil, a plataforma
digital da Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) - http://
canalvoleibrasil.cbv.com.br/. Às
18h30, o EMS Taubaté Funvic
(SP) receberá o Corinthians-Guarulhos (SP) no ginásio Abaeté, em
Taubaté (SP) e, às 20h, será o confronto entre Ponta Grossa Caramuru (PR) e Minas Tênis Clube
(MG). As duas transmissões terão início meia hora antes.
No confronto que vai acontecer em Taubaté, o time da casa
é o quarto colocado, com 44 pontos (16 vitórias e quatro derrotas), enquanto a equipe corintiana está na sexta posição da tabela, com 30 pontos, após 10 resultados positivos e 10 negativos.
Os donos da casa vêm de derrota
para o Sesi-SP, enquanto o time
de Guarulhos venceu o Lebes
Canoas (RS) por 3 sets a 1.
Para esta partida, o capitão do
ESM Taubaté Funvic, Raphael,
espera seu time ainda mais empenhado em conseguir o resultado positivo nesta reta final de
segundo turno.
“Este é um jogo importante,
em uma fase delicada do campeonato, quando estão se aproximando os playoffs e, nada melhor
do que jogos difíceis como este
para acabar a fase do returno tendo que demonstrar o máximo da
nossa capacidade e medindo forças para começar as quartas de
final”, comentou Rapha.
O levantador também ressaltou as qualidades do adversário.
“O Corinthians é um time muito
competitivo, que vem mostrando seu valor durante a competi-

Manta térmica para pré-aquecimendo
A Pirelli, que em 2018
celebra sua 35ª temporada
como parceira da Stock Car,
apresenta uma grande novidade para a disputa deste ano:
uma manta térmica para préaquecimento dos pneus. O
dispositivo, fornecido pela
empresa italiana, será usado
antes das corridas em todos
os carros da principal categoria do automobilismo nacional e promete um novo
nível de disputa nas pistas
brasileiras.
Composta com diferentes tipos de materiais, incluindo poliéster e nylon, as
mantas térmicas possuem
resistências flexíveis siliconadas do tipo multiponto
e são utilizadas para aquecer
os pneus até no máximo
90ºC. Essa temperatura, que
corresponde a janela ideal
do funcionamento dos P Zero
de competição da S tock Car,
pode ser definida por meio de
um controlador digital atrelado à manta, deixando a critério de cada equipe a regulagem da temperatura para o
momento da largada. Serão
fornecidas pela Pirelli todas
as informações técnicas necessárias para que as equipes
possam usufruir o máximo
possível desta inovação.
Com os pneus mais equalizados e a pressão e a temperatura mais adequadas já no
momento da largada, as equipes conseguirão extrair o máximo de desempenho dos
pneus desde o início, evitando fadiga por rodar com pressão aquém da indicada. Além
disso, como não haverá mais
as voltas de aquecimento, o
desgaste de outras partes dos
carros também será evitado.
Como funciona
A Pirelli cederá oito mantas por carro do grid e, também, um carrinho de apoio,
com gerador de eletricidade
e espaço para transporte correto do dispositivo e dos
pneus. Toda a logística das
mantas e dos carrinhos ficará
à cargo da fabricante. Neste
primeiro ano, elas só serão
utilizadas antes das corridas.
Além da responsabilidade logística, a Pirelli contará com
suporte técnico especializado
nas etapas para auxiliar as
equipes na melhor utilização
das mantas e dos carrinhos.
Sobre esta novidade, Fabio
Magliano, Gerente de Produtos Car e Motorsport da Pirelli fala: “A Pirelli, com toda
a sua tradição no automobilismo nacional e internacional,
com seu forte direcionamento para a criação de valor
como “High Value Company”,
e em linha com a constante
busca em proporcionar o máximo possível de performance e segurança, utilizando-se
de tecnologia de ponta, irá introduzir, com exclusividade
na S tock Car, uma das categorias mais competitivas do
mundo, esta novidade tecnológica, buscando elevar o já
alto nível da competição. Agora, os pilotos poderão usar os

pneus de forma ainda mais
adequada desde o início das
corridas, o que deve garantir,
além da maior segurança, ainda mais emoção para quem
acompanha a Stock Car”.
Regulamento dos Pneus
para 2018 também sofrerá alterações
Além das mantas térmicas, a temporada 2018 da Stock Car terá outras novidades
relacionadas ao seu regulamento de pneus. As medidas
continuam as mesmas, tanto
para a pista seca, com o P
Zero 305/660R18, quanto
para a pista molhada, com o
Cinturato 285/645R18. Porém, a quantidade de pneus
disponíveis foi alterada.
Para a primeira etapa, estarão disponíveis 16 jogos de
pneus slick para serem lacrados por carro. Em relação
aos pneus usados de 2017,
somente poderão ser usados
nos treinos de pré-temporada e, também, na primeira etapa do campeonato de 2018. A
partir da segunda etapa, serão
permitidos mais oito jogos
de pneus slicks e oito jogos
de pneus usados de 2018.
Duas etapas em especial,
a Corrida do Milhão e a Corrida Final da temporada, terão seus regulamentos relacionados aos pneus descritos
de forma específica no Regulamento Particular da Prova.
Em relação aos pneus de chuva, a quantidade para cada
competidor durante o ano continua livre. Ao todo, durante o
ano, cada carro terá disponível até 104 pneus para temporada 2018 da Stock Car, 20 a
mais do que em 2017.
Pirelli e Stock Car: 35
temporadas de sucesso
Desde a criação da Stock
Car, em 1979, a Pirelli sempre esteve presente não apenas como fornecedora de
pneus da categoria, mas, também, como parceira fora das
pistas, com exceção de um
período entre 2008 e 2012.
A fabricante italiana, líder no
mercado brasileiro e Top of
Mind há 15 anos, utiliza a
principal competição do automobilismo nacional como
um verdadeiro laboratório de
desenvolvimento.
Sobre esta parceria de
longa data, Fabio Magliano
fala: “Para nós, da Pirelli, é
um verdadeiro orgulho termos uma ligação tão próxima
com a Stock Car e poder contribuir para sua história de
grande sucesso, assim como
o de todas as outras categorias. A Pirelli, demonstrando
na prática seu posicionamento de “High Value Company”,
têm como sinônimo o esporte a motor, não somente no
Brasil como em todo o mundo. Nosso papel é garantir o
melhor espetáculo possível,
com o máximo de performance e segurança, e para isso
não pouparemos esforços em
sempre trazer para as pistas
o ápice da tecnologia, como
por exemplo a introdução das
mantas térmicas”.
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BMW amplia oferta de SAVs no
Brasil

A estreia, no país, do inédito BMW X2,
marcado para o segundo trimestre deste ano,
assim como o lançamento da nova geração
do BMW X3, agora em março, tem como objetivo ampliar as vendas da Família X no mercado nacional. A família de Veículos de Atividade Esportiva (Sport Activity Vehicles, em
inglês) da BMW é responsável, atualmente,
por aproximadamente 55% das vendas totais
de veículos da marca no Brasil.
Desde o lançamento do primeiro SAV da
BMW, o BMW X5, em 1999, a gama de modelos BMW X só cresceu e segue ganhando
novos admiradores no mundo inteiro, inclusive no Brasil.
BMW X1
Produzido Araquari (SC), o BMW X1 está
em sua segunda geração e é disponibilizado
no país nas versões sDrive20i GP, sDrive20i
X Line e xDrive25i Sport; todas equipadas com
motor de quatro cilindros em linha. Nas versões com motor 20i, de 1.998 cm³, a potência
é de 192 cavalos e o torque máximo atinge
280 Nm. Neste caso, ambos estão conectados a um câmbio automático esportivo Steptronic, de oito marchas. A opção top de linha
xDrive25i vem com o mesmo conjunto mecânico, mas apto a entregar 231 cv e 350 Nm
de toque, e que está acoplado à tração integral inteligente BMW xDrive. Todos dotados
de tecnologia TwinPower Turbo ActiveFlex.
BMW X2
O mais novo Sport Activity Coupé da Família X traz design inspirado no DNA dos cupês clássicos da marca, em especial o BMW
2000 CS e o 3.0 CSL, e que reforçam suas
linhas esportivas e urbanas. O novo BMW
X2 mede 4,360 metros de comprimento, 1,824
m de largura e 1,543 m de altura, com 2,670
m de distância entre eixos. Ele chega ao mercado brasileiro ainda no primeiro semestre de
2018, nas versões sDrive20i GP e sDrive20i
M Sport X, ambas equipadas com motor
TwinPower Turbo, movido a gasolina, de 1.998
cm³ e capaz de entregar 192 cv e 280 Nm de
torque, entre 1.350 e 4.600 rpm. O SAC vem

com tração dianteira e o câmbio é o inédito
DCG (Dual Clutch Gear), de dupla embreagem, com sete marchas que podem ser acionadas, também, por hastes atrás do volante.
BMW X3
Totalmente reformulada visualmente, a
terceira geração do SAV médio premium vem
recheada com tecnologias inovadoras, entre
eles sistemas semiautônomos de assistência
à condução e estacionamento aptos a proporcionar dirigibilidade inteligente nas mais diversas situações de deslocamento, como congestionamentos, trânsito lento ou viagens longas.
O novo BMW X3 é impulsionado com um
motor de quatro cilindros em linha, 1.998 cm³
e capaz de entregar 252 cv de potência (entre 5.200 e 6.500 rpm) na versão xDrive30i X
Line – 68 cv mais potente que a geração anterior – e 350 Nm de torque máximo (de 1.450
a 4.800 rpm), enquanto que a opção M40i traz
um bloco M Performance TwinPower Turbo,
de seis cilindros em linha, 2.998 cm³ e apto a
entregar 360 cv de potência (entre 5.500 e
6.500 rpm) – 54 cv a mais que o antecessor –
e 500 Nm de torque máximo (de 1.520 a 4.800
rpm).
Ambas as opções contam com câmbio
automático esportivo de oito velocidades, com
alavancas atrás do volante para trocas de
marcha, e tração integral BMW xDrive. Na
versão xDrive30i X Line, a aceleração de 0
(zero) e 100 km/h é feita em 6,3 segundos, e
a velocidade máxima é de 240 km/h. O M40i,
por sua vez, alcança a máxima de 250 km/h
enquanto os 100 km/h são atingidos em meros 4,8 s, a partir da inércia.
BMW X4
Dono de um design exterior que chama a
atenção pela dianteira robusta, de linhas volumosas, e pela linha de teto típica dos cupês, o BMW X4, o primeiro SAC do segmento de crossovers médios premium, é
produzido nacionalmente desde agosto de
2016, na versão xDrive28i X Line. Esta
opção traz sob o capô um motor de quatro
cilindros, TwinPower Turbo, 1.997 cm³,

com 245 cv e 350 Nm, e vem acoplado a
uma transmissão Steptronic, de oito marchas e a uma tração integral BMW xDrive. Nesta configuração, o SAC é capaz
de acelerar de 0 (zero) a 100 km/h em 6,4
segundos.
BMW X5
Reverenciado pelo altíssimo nível de
dinamismo, versatilidade e sofisticação, o
primogênito da família X é oferecido no
país nas versões xDrive30d, equipada com
motor a diesel, com cinco ou sete lugares;
e xDrive35i Full, movida a gasolina. Em
ambos os casos, os motores têm seis cilindros e tecnologia TwinPower Turbo. O bloco a diesel, de 2.993 cm³, entrega 258 cv
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Nova versão Ecosport
para deficientes

A Ford anunciou o lançamento de uma
nova versão do EcoSport 2019, a SE Direct
1.5 AT, destinada a comercialização através
do canal de vendas diretas, que inclui frotistas e pessoas com deficiência, com preço de
R$ 68.690.
O modelo completa o lançamento da li-

nha 2019 do SUV, que acaba de apresentar
também a versão Storm 4WD e agora conta
com nove catálogos: SE Direct 1.5 automático; SE 1.5 manual e automático; FreeStyle
1.5 manual e automático; FreeStyle 1.5 Plus
automático; Titanium 2.0 automático; e Storm
2.0 4WD automático.

O segmento de veículos para pessoas com
deficiência tem registrado um expressivo crescimento de vendas nos últimos anos e o EcoSport é, tradicionalmente, um dos modelos mais
desejados por esse público. Com a introdução da nova versão Direct, a linha 2019 do
utilitário esportivo se enquadra nos requisitos
para receber as isenções fiscais disponíveis
para esses consumidores.
Com 137 cv, o motor 1.5 do novo EcoSport é o mais moderno do segmento – eleito o
Motor do Ano 2018 –, combinando desempenho e economia. Sua nova transmissão automática de seis velocidades com conversor de
torque tem funcionamento suave e eficiente
e conta com a opção de trocas por comandos
no volante.
Além de controle eletrônico de estabilidade e assis tente de partida em rampa, o
EcoSport SE Direct vem com SYNC 3,
a central multimídia mais avançada do
mercado. Ela traz comandos de voz para
telefone e áudio, Bluetooth, dupla entrada USB, controles de áudio no volante,
sistema AppLink para acesso a aplicativos do celular e a Assistência de Emergência, que faz uma ligação automática
ao SAMU em caso de acidente com acionamento dos air bags ou corte da bomba
de combustível.

Motos

Royal Enfield lança novas
versões no Brasil
A Royal Enfield lança duas novas variantes de cores do modelo Classic 500 – o mais
popular nos mais de 50 países em que atua no mercado brasileiro: Stealth Black e Gunmetal Grey. As edições têm inspiração nos
motociclistas e suas jornadas, fazendo um elo
entre o legado da marca e cores contemporâneas. O preço dos modelos no Brasil é de R$
22.750 para a Stealth Black e R$ 22.500 para
a Gunmetal Grey, somente na versão com
ABS.
As versões Stealth Black e Gunmetal
Grey celebram os tons da noite - momento
em que o motociclista relembra o dia passado
e se prepara para o dia que aproxima. São
uma homenagem aos motociclistas e suas jornadas, com visual único e autêntico, finalizadas em acabamento fosco. Fazem uma ligação entre o clássico e histórico, sempre presente nos modelos da marca, e os tons mais
contemporâneos dos motociclistas da nova
geração.
O modelo Classic 500 é simples, harmonioso e bem proporcionado. Busca a sua influência nos modelos britânicos pós-guerra, mais especificamente no Royal Enfield

e 560 Nm de torque, enquanto o outro, de
2.979 cm³, gera 306 cv e 400 Nm. Em
ambos os casos, o SAV é equipado com
câmbio automático Steptronic, de oito velocidades e paddle shifts atrás do volante
para troca de marchas, além de tração integral inteligente BMW xDrive.
BMW X6
O BMW X6 agrega dois mundos em
um único veículo: o vigor e a versatilidade
peculiar dos modelos BMW X e a esportividade dos cupês. Os vincos salientes presentes na carroceria conferem um aspecto musculoso ao SAC, mas totalmente
apropriado considerando o poderoso motor que ele traz sob o capô: um seis cilin-

dros em linha, 2.979 c m³, TwinPower Turbo, capaz de gerar 306 cv de potência (entre
5.800 e 6.400 rpm) e 400 Nm de torque (de
1.200 a 5.000 rpm). O conjunto mecânico
agrega ainda uma transmissão automática
esportiva, de oito marchas, com paddle shifts
atrás do volante, e o sistema inteligente de
tração integral xDrive; e está apto a fazer um
veículo de mais de duas toneladas acelerar
de 0 a 100 km/h em apenas 6,4 s.
BMW X5 M
Lançado recentemente no mercado brasileiro, o novo BMW X5 M segue sendo uma
referência em desempenho e conforto, mesmo diante das mais elevadas exigências. Ele
vem equipado com um poderoso V8 de 4.395
cm³, dotado de tecnologia M TwinPower
Turbo e capaz de entregar 575 cv de potência, a partir de 6.000 rpm, e 750 Nm de
torque máximo, entre 2.200 e 5.000 rpm.
O conjunto motriz agrega ainda o câmbio
esportivo automático M Steptronic, de oito
marchas, com Drivelogic, e alavancas para
troca de marchas atrás do volante (paddle-shift); além do sistema de tração inteligente e integral BMW xDrive. Estes atributos permitem que o SAV top de linha da
BMW acelere de 0 (zero) a 100 km/h em
apenas 4,2 segundos e alcançar a velocidade máxima de 250 km/h, li mitada eletronicamente, mas que pode atingir 280 km/h, com
o pacote M Driver.
BMW X6 M
O X6 M agrega o motor a gasolina BMW
M TwinPower Turbo, de oito cilindros em “V”
e 4.395 cm³, entrega 575 cv, entre 6.000 e
6.500 rpm, e brutos 750 Nm de torque máximo, de 2.200 a 5.000 rpm, levando o SAC aos
100 km/h em meros 4,2 s e à velocidade máxima de 280 km/h. Toda a potência gerada
pelo V8 é transmitida para o asfalto pelo sistema de tração integral inteligente xDrive e
que está associado ao câmbio esportivo de
oito marchas Steptronic, com Drivelogic, especialmente dimensionado pela BMW M para
o X6.

Primeiro MAN TGX
blindado

O primeiro MAN TGX blindado do Brasil está pronto para chegar às ruas. Projetado
pela MTX Blindados, o modelo 29.480 6x4
impressiona ainda mais pela robustez à prova
de disparos de fuzis com resistência nível III
7.62mm x 51mm, obedecendo às normas e
regulamentações vigentes do Exército Brasileiro e Polícia Federal e de acordo com a
Norma NBR 15.000.
O TGX foi considerado o modelo mais
adequado para o projeto de cabine blindada,
pois conta com um powertrain resistente para
comportar o peso total do veículo, além do
atrativo da versão 6x4. Um extrapesado como
o TGX suporta facilmente a blindagem completa do cavalo mecânico, garantindo a segurança do transporte da carga de alto valor
agregado e a seus tripulantes.
O MAN TGX 29.480 6x4 é o caminhão
mais potente da MAN Latin America, com
480 cavalos e 2.400 Nm de torque. Toda a
linha é equipada com motor MAN D26 e
transmissão automatizada MAN TipMatic de
16 marchas.
A MTX Blindados é uma empresa consolidada no mercado de Carro Forte Blindado

para Transporte de Valores, blindados pesados e extrapesados. Com projetos inovadores
e grandes repercussões nacionais e internacionais, a MTX Blindados desenvolveu grandes projetos na linha de implementos rodoviários, semirreboques blindados e carrocerias
blindadas sobre chassi.
Pioneira no segmento de transporte de
valores, a MAN Latin America oferece hoje
o maior portfólio de veículos para o segmento
de valores, com os chassis vocacionais 5.150
CE, 8.160 CE e 9.160 CE, além do caminhão
rígido Delivery 10.160 e o Constellation 24.280
8x2 e para cargas especiais, cavalos mecânicos Constellation 25.420 6x2 e agora o MAN
TGX 29.480 6x4.
Os modelos vêm com configuração adequada para a blindagem e a segurança que
a operação exige, com a vantagem de contar com garantia de fábrica para todas as
modificações. A linha para transporte de valores combina alta tecnologia, desempenho
elevado e atendimento às mais pesadas exigências operacionais, reconhecida por sua
força, tecnologia embarcada e capacidade
operacional.

Caminhão VW Delivery
6.160 nas concessionárias

J2. O estilo da década de 50 pode ser visto
em muitos de seus traços, como os paralamas dianteiros e traseiros, o tanque de
combustível, a caixa de ferramentas de for-

mato oval, as aletas de escapamento, os indicadores do velocímetro, o banco único de
molas, o conjunto da luz traseira e o formato e pestana do farol.
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Após a chegada dos caminhões VW Delivery 9.170 e 11.180, é a vez do VW Delivery
6.160 estrear nas concessionárias de todo o
país. Com conforto de automóvel e robustez
de caminhão, o veículo chega com a melhor
manobrabilidade da categoria, cabine ampla e
confortável, importantes vantagens operacionais em relação à concorrência e confere agilidade à toda prova para as entregas urbanas
que demandam maiores volumes de carga.
O VW Delivery 6.160 conta com caixa
Eaton ESO-4206 de seis velocidades e motorização Cummins ISF de 2,8l com solução SCR
para o pós-tratamento de gases e potência que
chega a 156 cv e torque máximo de 430 Nm.
Com importantes vantagens operacionais em
relação à concorrência, confere agilidade à toda
prova para as entregas urbanas que demandam maiores volumes de carga.

A suspensão dianteira independente, presente neste modelo de 6 toneladas, amplia o
conforto a bordo e a manobrabilidade do veículo. Como solução sob medida para o anda
e para das grandes cidades, este caminhão
traz freios a disco, que contam ainda com sistema de freio de série ABS e EBD.
Além das três opções de configuração
disponíveis para toda a nova linha Delivery:
City, Trend e Prime, outro diferencial do modelo 6.160 é a maior capacidade de carga e
plataforma de sua categoria. Isso se traduz
em mais produtividade para o transportador.
Os caminhões foram “construídos em cima
da balança”, procurando otimizar ao máximo
sua carga útil. Dessa forma, os novos integrantes da Volkswagen transportam em média até
10% a mais em peso e com volume superior
em até 15% frente à concorrência.

