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Ex-ministro e empresários são
presos na Operação Skala, da PF

Taxa de Juros de Longo Prazo
cai de 6,75% para 6,60% ao ano
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Desemprego cresce e país tem
13,1 milhões de desempregados

Leilão da 15ª rodada foi
espetacular e marca retorno
da Bacia de Campos, diz ANP

Esporte

São Paulo, 30, 31/03, 01 e 02 de abril de 2018www.jor nalodiasp.com.br
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DÓLAR

OURO

EURO

Comercial
Compra:   3,29
Venda:       3,30

Turismo
Compra:   3,17
Venda:       3,44

Compra:   4,06
Venda:       4,06

Compra: 131,10
Venda:     146,43

Fonte: Climatempo

Manhã Tarde Noite

30º C

18º C

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

Previsão do Tempo

Manhã Tarde Noite

32º C

20º C

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

Manhã Tarde Noite

29º C

21º C

Segunda: Sol com
algumas nuvens.
Chove rápido du-
rante o dia e à noi-
te.

Manhã Tarde Noite

29º C

19º C

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

Estudo aponta
que América
Latina fez

reformas para
incluir mulher
na economia
Oito países da América La-

tina fizeram reformas jurídicas
nos últimos dois anos com o
objetivo de ampliar a inclusão
das mulheres na economia. A
maioria delas expandiu benefí-
cios como licença-maternida-
de, como ocorreu na Colôm-
bia, em El Salvador, no Para-
guai e na República Dominica-
na. No Panamá, a licença-pater-
nidade de três dias foi introdu-
zida.                            Página 3

A taxa de desocupação vol-
tou a crescer no trimestre en-
cerrado em fevereiro deste ano,
atingindo 12,6%, uma alta de
0,6 ponto percentual em rela-
ção ao trimestre encerrado em
novembro do ano passado. O
país passa a ter 13,1 milhões
de desempregados, segundo a
Pesquisa Nacional por Amos-
tra de Domicílios Contínua
(Pnad-C), divulgada  na quin-
ta-feira (29), pelo Instituto Bra-
sileiro de Geografia e Estatísti-
ca (IBGE).

Segundo o IBGE, em nú-
meros absolutos, o resultado
representa mais 550 mil pes-

soas em busca de emprego,
entre um trimestre e outro. Na
avaliação do coordenador de
Trabalho e Rendimento do
IBGE, Cimar Azeredo, no en-
tanto, o movimento de aumen-
to na taxa de desemprego já era
esperado e é comum nesta épo-
ca do ano.

“Nesta época do ano, o
crescimento da taxa é um mo-
vimento esperado. Sempre no
primeiro trimestre do ano a
taxa tende a subir, pois existe a
dispensa dos trabalhadores
temporários contratados para
as festas de final de ano”, jus-
tificou.                    Página 3
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Leilão  da  15ª  Rodada  mostra  potencial  brasileiro  para 
atrair  investimentos  a  gerar  arrecadação  e riqueza, quando
faz a coisa certa, diz o presidente  da  ANP,  Décio  Oddone  

meçou na 14ª Rodada e é uma “no-
tícia extraordinária” para o estado
do Rio de Janeiro.          Página 3

O diretor-geral da Agência
Nacional de Petróleo, Gás Natu-
ral e Biocombustíveis (ANP),
Décio Oddone, comemorou o
resultado da 15ª Rodada de Lici-
tação de blocos para exploração
e produção de petróleo em baci-
as sedimentares brasileiras. Odd-
ne disse que a rodada foi espeta-
cular, pela diversidade geográfi-
ca dos blocos arrematados e pelo
interesse do mercado na Bacia de
Campos.

“Foi espetacular e mostra o
potencial que temos no Brasil
para atrair investimento e gerar
arrecadação e riqueza quando fa-
zemos as coisas certas”, afirmou
Oddone. “A grande notícia do
ponto de vista de interesse das
companhias é a diversidade de
operadores e o interesse pela
Bacia de Campos”.

De acordo com o diretor-ge-
ral da ANP, a retomada dos inves-
timentos na Bacia de Campos co-

24ª Maratona de São Paulo
terá dois campeões

brasileiros no masculino
Determinado a recuperar o topo

do pódio no masculino, o  atletismo
nacional estará forte na 24ª Mara-
tona Internacional de São Paulo,
marcada para o dia 8 de abril, com
largada no Ibirapuera.  Na edição
deste ano estarão nada menos que
dois campeões da prova, Franck Cal-
deira (2004) e Solonei da Silva
(2012), além de Edson  Arruda San-
tos, vice em 2017, e Giovani dos
Santos, um dos melhores fundistas
do país na atualidade.  A principal
prova do gênero do país terá, além
dos 42,1 km, disputas de 24 km, 8
km e 4 km, com a programação co-
meçando às 6h50.            Página 724ª Maratona Internacional de São Paulo - Franck Caldeira
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Dentil/Praia Clube e Vôlei
Nestlé fazem terceiro

jogo na sexta-feira

Vôlei Nestlé venceu o último jogo

Dentil/Praia Clube (MG)
e Vôlei Nestlé (SP) estarão
frente a frente na sexta-fei-
ra (30) no terceiro confron-
to do playoff melhor de cin-
co das semifinais da Superli-
ga Cimed feminina de vôlei
17/18. No momento, a série
está empatada com uma vitó-
ria para cada lado. O time mi-
neiro receberá a equipe de
Osasco (SP), às 21h30, no gi-
násio do Praia, em Uberlândia
(MG). O SporTV 2 transmiti-
rá ao vivo.                   Página 7
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Priscilla Stevaux
disputa duas etapas
da Copa do Mundo
e a Copa da França

de BMX

Ciclista treina no gate de largada

Número 7 do mundo no
ranking mundial de BMX, a so-
rocabana Priscilla Stevaux
(Shimano/Doug Training/Cha-
se Bicycles) está na França,
onde disputará importantes
competições entre os dias
31 de março e 2 de abril. En-

quanto no sábado e domingo
a ciclista Shimano estará em
ação nas etapas 1 e 2 da Copa
do Mundo UCI BMX Super-
cross, em Saint-Quentin-en-
Yvelines. , na segunda-feira (2)
será vez da Copa da França,
no mesmo local.    Página 7 
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Secretário diz que morte de
Marielle pode estar ligada
com sua atuação política

BC mantém projeção de
crescimento da economia
 em 2,6% para este ano

Hospital de Parelheiros
abre pronto-atendimento
para beneficiar mais de

2,5 milhões de moradores
O prefeito João Doria inaugu-

rou na quinta-feira (29) o pronto-
atendimento referenciado do
Hospital Municipal de Parelheiros,
no extremo Sul de São Paulo. A

nova unidade beneficiará uma po-
pulação estimada em cerca de 2,5
milhões de pessoas, mais direta-
mente os cerca de 160 mil mora-
dores de Parelheiros.  Página 2



Metrô antecipa abertura das
estações na volta da Semana Santa

São Paulo
Jornal O DIA SP

São Paulo, 30, 31/03, 01 e 02 de abril de 2018

cesar.neto@mais.com

HISTÓRIAS DA POLÍTICA 

RUTE COSTA E MARTA COSTA

Cristãs evangélicas [Assembleia de Deus - Ministério Belém],
as irmãs Rute Costa [vereadora-líder pelo PSD no 1º mandato na
Câmara paulistana] e Marta Costa [ex-vereadora na Câmara pau-
listana e atual deputada pelo PSD e concorrendo à reeleição
pra Assembleia Legislativa paulista] são as personalidades desta
edição especial. 

Rute Costa e Marta Costa são filhas de Wanda Freire da Cos-
ta [irmã Wanda] e do pastor José Wellington, que presidiu por
mais de 30 anos a Convenção Geral das Assembleias de Deus no
Brasil e hoje preside o Conselho Administrativo da CGADB.
São irmãs do pastor Paulo Freire, deputado pelo PR que está
candidato à reeleição pra Câmara Federal e do atual presidente
da CGADB, o pastor Wellington Júnior.

No dia 8 de março de 2018, Dia Internacional da Mulher, a
vereadora Rute Costa homenageou com muita justiça a irmã
Marta [precursora na Câmara paulistana]. Em tempo: o 1º depu-
tado [Assembleia Legislativa paulista entre 1991 e 1994] eleito
pelo Belém foi Joel Freire, também irmão de Rute e Marta. Hoje
ele está dirigente internacional [Assembleia de Deus -
Belém] sediado em Miami [Estados Unidos].  

Em tempo: a homenageada Marta Costa foi a 1ª mulher
vereadora [em 2014, após 453 anos de história da mais antiga
instituição trazida de Portugal pro Brasil] eleita vice-presidente
da Mesa Diretora do mais importante parlamento municipal bra-
sileiro e latino-americano.

CESAR
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Administração e Redação
Viaduto 9 de Julho, 180
1º andar - Sala 12
CEP: 01050-060
Fone: 3258-1822

Periodicidade: Diária
Exemplar do dia: R$  3,00

Assinatura on-line
Mensal: R$ 20,00
Radiobrás – Agência Brasil

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

Publicidade Legal
 Balanços, Atas e
Convocações
 R. Albion, 229 - Cj. 113 -
Lapa
Telefone: 3832-4488

Jornalista Responsável
Maria Augusta V. Ferreira
Mtb. 19.548
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... receita da família do Chef reina entre a sua clientela ...
 
Elaborado pelo jovem chef Rodrigo Aguiar, que traz em seu

menu pedidas autênticas e bem elaboradas da cozinha contempo-
rânea, a pedida para a Páscoa fica por conta da “Bacalhoada de
Gerações”.

 Reunindo uma receita típica em sua família o chef replica para
a sua clientela esse prato que traz bacalhau com tomate, batatas
assadas na gordura de torresmo, pimentão, alho porró, pó de azei-
tona preta, ovo estrelado e fonduta de natas (individual), R$ 65,00.

 Será servida na sexta-feira apenas no jantar, no sábado e do-
mingo, no almoço e no jantar.

 
Rios Restaurante
Rua Itapura, 1480 – Tatuapé
Tel: 11 3213 9030
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Rute Costa e Marta Costa

Gastronomia
Rios oferece

bacalhau de gerações
para a Páscoa
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“Bacalhoada de Gerações”

Na segunda-feira (2), a aber-
tura das estações metroviárias
das linhas 1-Azul (Jabaquara-Tu-
curuvi), 2-Verde (Vila Prudente-
Vila Madalena), 3-Vermelha
(Corinthians/Itaquera-Palmei-
ras/Barra Funda) e 4-Amarela
(Butantã-Luz), que é operada
pela concessionária ViaQuatro,
será antecipada para as 4 horas
– 40 minutos mais cedo do que
o habitual.

No dia de retorno do feriado
prolongado da Semana Santa, a
medida busca atender os usuári-
os que desembarcam na capital

pelos terminais rodoviários Ti-
etê e Jabaquara (integrados à Li-
nha 1-Azul) e Barra Funda (inte-
grado à Linha 3-Vermelha).

Nas linhas 5-Lilás (Capão
Redondo – Eucaliptos) e 15-
Prata (Oratório –Vila Prudente),
a abertura das estações ocorre-
rá no horário habitual, às 4h40.

Na sexta-feira (30), feriado
da “Paixão de Cristo”, a frota de
trens em circulação, em razão da
menor demanda, será semelhan-
te a utilizada num domingo.
Como nos demais feriados,
quem pretende pedalar pela ci-

dade encontrará no Metrô ótima
opção para transportar as bici-
cletas durante todo o dia.

Lembrando, porém, que só é
permitido o embarque de até
quatro bikes por trem, sempre
utilizando o último vagão; que a
utilização das escadas rolantes
com a bicicleta pode ser feita
apenas no sentido de subida,
após embarque dos demais usu-
ários; e que nunca deve-se fazer
uso dos elevadores portando bi-
cicletas.

Já durante o fim de semana,
tanto no sábado como no domin-

go de Páscoa, as frotas de trens
em operação serão as habituais
e não haverá mudanças no horá-
rio de funcionamento das linhas.

Para mais informações so-
bre a operação da rede metrovi-
ária, os usuários têm à disposi-
ção a Central de Informações do
Metrô (0800 770 7722), que
funciona todos os dias, das 5h à
meia-noite.

Já a Central de Atendimento da
ViaQuatro (0800 770 7100) aten-
de de segunda a sexta-feira, das
6h30 às 22 horas, e aos sábados e
domingos, das 8h às 18 horas.

Hospital de Parelheiros abre
pronto-atendimento para beneficiar
mais de 2,5 milhões de moradores

O prefeito João Doria inau-
gurou na quinta-feira (29) o
pronto-atendimento referenci-
ado do Hospital Municipal de
Parelheiros, no extremo Sul de
São Paulo. A nova unidade be-
neficiará uma população esti-
mada em cerca de 2,5 milhões
de pessoas, mais diretamente
os cerca de 160 mil moradores
de Parelheiros.

A partir de agora, os mora-
dores dos distritos de Parelhei-
ros e Marsilac, assim como de
bairros próximos, poderão con-
tar com assistência na região,
que dará suporte também para
outros serviços municipais,
como as Unidades Básicas de
Saúde. Inicialmente, o pronto-
atendimento contará com sete
especialidades: ortopedia, saúde
da mulher/violência, ginecolo-
gia, obstetrícia e clínica médi-
ca, além de cirurgia geral e pe-
diatria. Na sequência, estarão
disponíveis os serviços de car-
diologia, endocrinologia, neuro-
clínica, proctologia e urologia.

Também será possível reali-
zar exames como eletrocardio-
grama, raio-X e ultrassonogra-
fias (geral/obstétrica). Para ca-
sos de emergência, estarão dis-
poníveis ambulância, desfibrila-
dor com monitor e marcapasso,
ventilador pulmonar, monitor
cardíaco e bomba de infusão.

“Entregamos a primeira eta-
pa do hospital com a mais mo-
derna tecnologia no atendimen-
to a várias especialidades”, des-
taca o prefeito João Doria.

A unidade possui um total de
29 leitos (entre adultos e pediá-
tricos), além de serviços de ina-
lação, medicação e de sutura. O
pronto-atendimento infantil con-
tará, ainda, com brinquedoteca e
fraldário. “Estamos entregando
o Hospital de Parelheiros grada-
tivamente para a população e sua
capacidade de atendimento será
atingida até o fim deste semes-
tre”, afirma Wilson Pollara, se-
cretário municipal da Saúde. 

Ginecologia e obstetrícia
Após o pronto-atendimento,

começarão a ser entregues ou-
tros setores do Hospital Muni-
cipal de Parelheiros. Os primei-
ros serão os de ginecologia e obs-
tetrícia, com mais de 40 leitos,
entre internação ginecológica e
alojamento conjunto para a obs-
tetrícia, além de uma unidade neo-
natal com 27 leitos. O centro mé-
dico contará, ainda, com cinco lei-
tos de cuidados semi-intensivos e
um setor de internação psiquiá-
trica com dez leitos.

Quando for totalmente en-
tregue, o hospital oferecerá,
também, os serviços de cardio-
logia, endocrinologia, urologia,

ginecologia/obstetrícia e clíni-
ca geral, além de um serviço de
imagem que inclui mamografia
(inclusive para portadores de
necessidades especiais), tomo-
grafia e ressonância magnética,
centro de apoio de diagnóstico
e terapêutico.

Os recursos para o custeio da
unidade, que será administrada
pela Associação Paulista para o
Desenvolvimento da Medicina
(SPDM), virão das receitas ge-
rais da Prefeitura de São Paulo.

Detalhes sobre a unidade
O Hospital de Parelheiros,

localizado em terreno de 110 mil
m², tem área construída de 40
mil m². O valor total do investi-
mento para a construção foi de
R$ 182 milhões.

Uma premissa dessa nova
casa de saúde é a preocupação
com o meio ambiente. O equi-
pamento conta com um siste-
ma de automação predial, que
possibilita o monitoramento e
o controle dos vários subsis-
temas, visando uso racional da
energia, água e climatização. O
prédio conta com acessibilida-
de, estacionamento, bicicletá-
rio, brinquedoteca e, futura-
mente, heliponto. 

Características da região
de Parelheiros

A Prefeitura Regional de Pa-
relheiros, segundo estimativa de
SIAB/SEADE 2017, tem aproxi-
madamente 160 mil habitantes.
A Supervisão Técnica de Saúde
(STS) da região é composta por
dois distritos administrativos: o
de Parelheiros e o de Marsilac.
Segundo a Pesquisa Condições
de Vida 2006 SEADE e a Pes-
quisa Origem e Destino 2007
Metrô/Ceinfo SMS nos dois dis-
tritos, aproximadamente 60%
do total da população depende
exclusivamente do Sistema Úni-
co de Saúde (SUS).

Na região, há 18 unidades
básicas de saúde (UBS): duas tra-
dicionais, 14 com Estratégia
Saúde da Família (ESF), uma
UBS/AMA Integrada e uma UBS
Indígena. Há uma Assistência
Médica Ambulatorial (AMA) 24
horas, um pronto-socorro muni-
cipal, uma unidade de vigilância
em saúde (UVIS), um Centro de
Atenção Psicossocial Infanto-
Juvenil (CAPS II 12 horas) e um
CAPS Adulto III 24 horas, com
duas residências terapêuticas,
além de uma Equipe Multipro-
fissional de Atenção Domicili-
ar (EMAD), um Centro de Es-
pecialidades Odontológicas
(CEO III), um Núcleo Integrado
de Reabilitação (NIR) com equi-
pe de APD e parceria da APAE
São Paulo.

Guarda Civil Metropolitana recebe
mais dois veículos 100% elétricos

A Prefeitura de São Paulo
anunciou na quinta-feira (29) o
recebimento de mais dois veícu-
los pela BYD do Brasil para a
Guarda Civil Metropolitana
(GCM). Os automóveis serão
utilizados para patrulhamento
pela Inspetoria Regional Conso-
lação/Pacaembu e no Parque do
Ibirapuera.

“São veículos novos, moder-
nos, funcionais e foram feitos
sob medida para uso e policia-
mento da cidade de São Paulo”,
afirmou o prefeito João Doria.

As unidades, modelo e5, as-
sim como os protótipos e5 e e6,
entregues em setembro do ano
passado, foram doados pela
BYD em regime de comoda-
to, com prazo de validade até
31 de dezembro de 2020, po-
dendo ser renovado. Ambos já
estão caracterizados com a
roupagem da Guarda Civil Me-
tropolitana (GCM).

O empréstimo contempla
quatro automóveis, dois carrega-
dores de energia (localizados no
Parque Ibirapuera e na Praça

Roosevelt), e a instalação de
ambos, totalizando R$ 1,2 mi-
lhão. A cessão dos veículos pela
BYD foi acertada durante a visi-
ta do prefeito João Doria à Chi-
na, em julho de 2017.

“Nosso objetivo é permane-
cer em busca de inovações e
avanços para a corporação e,
principalmente, ter uma ferra-
menta a mais para auxiliar na se-
gurança urbana da cidade, o que
também reflete no futuro sus-
tentável para São Paulo”, expli-
cou o secretário municipal de
Segurança Urbana, José Rober-
to Rodrigues de Oliveira.

A ação com a multinacional
não onerou custos para os co-
fres públicos. A Prefeitura res-
salta a importância de parcerias
com as empresas e se coloca à
disposição de outros represen-
tantes da iniciativa privada que
desejarem contribuir com a ci-
dade de São Paulo.

“É muito importante para a
BYD fazer parte das comunida-
des onde ela tem fábrica. Temos
projetos semelhantes para polí-

cia e guarda em Bruxelas e ou-
tros países da Europa e também
na China”, disse Tyler Li, presi-
dente da BYD no Brasil.

Vantagens do carro elétrico
Além de possuir baixa taxa

de poluição e ser uma alternati-
va sustentável, o automóvel elé-
trico proporciona gasto menor
com a alimentação do motor e a
manutenção do veículo.

Sobre a BYD
Fundada em 1995, a BYD é

especializada em energia limpa
e tornou-se a maior fabricante
mundial de painéis fotovoltai-
cos, baterias recarregáveis e sis-
temas estacionários.

Presente em cinco continen-
tes, 50 países e 250 cidades, a
BYD consolidou-se como a
maior fabricante mundial de au-
tomóveis elétricos (incluindo os
híbridos plug-in), ônibus e cami-
nhões elétricos.

A multinacional também é a
segunda maior produtora de ce-
lulares, tablets e laptops no mun-

do. Um de seus sócios é o ame-
ricano Warren Buffet. A BYD
possui mais de 230 mil profis-
sionais, distribuídos em 33 fá-
bricas ao redor do mundo.

A filial brasileira da empre-
sa foi inaugurada em 2014 em
Campinas, interior de São Pau-
lo, para a comercialização de
veículos, empilhadeiras e a pro-
dução de ônibus elétricos. A se-
gunda unidade foi aberta no Bra-
sil dois anos mais tarde, para a
produção de modelos fotovoltai-
cos para produção de energia
solar voltaica.

Doação de motos
Também na tarde de hoje,

a Prefeitura de São Paulo  re-
cebeu a doação de dez motos
da Yamaha, modelo XTZ 250
Ténéré. As motocicletas, com
valor estimado em cerca de R$
19 mil cada, serão utilizadas
pela Companhia de Engenharia
de Tráfego (CET), Guarda Ci-
vil Metropolitana (GCM) e
pela Secretaria das Prefeituras
Regionais.

Feriado da Páscoa terá vacinação contra febre
amarela em unidades de saúde de São Paulo
A campanha de vacinação

contra a febre amarela no muni-
cípio de São Paulo prossegue até
este sábado (31), feriado de pro-
longado de Páscoa, quando parte
das unidades de saúde está aberta
para atender aqueles que ainda
não se imunizaram na capital.

Mais de 60 unidades estarão
aplicando a dose contra a febre
amarela na sexta, além de 70 pos-
tos que atenderão a demanda no
sábado. Confira a lista com os lo-
cais e horários de funcionamento.

Para receber a vacina, o usu-
ário deve comparecer à unidade

com documento de identificação e,
se possível, o cartão SUS e de vaci-
nas. O atendimento será realizado
levando-se em conta a capacidade
operacional de cada unidade.

Desde o dia 19 de março, a
campanha foi ampliada para to-
das as regiões da capital paulis-
ta e se estenderá até 30 de maio.
O usuário pode procurar a Uni-
dade Básica de Saúde (UBS) de
referência mais próxima de seu
endereço para tomar a vacina
durante a semana. Para consul-
tar o local, basta acessar o Bus-
ca Saúde

Imunização na capital
A campanha de vacinação

contra a doença começou no
município em setembro do ano
passado no distrito Anhanguera,
na região Norte, e foi expandida
para outros distritos da região
após a confirmação da morte de
um macaco por febre amarela no
Horto Florestal. 

Até terça-feira (28), foram va-
cinadas 6.138.123 pessoas em toda
a capital, o que corresponde a 52,5%
da população. A meta é imunizar
95% dos moradores de São Paulo
ainda neste primeiro semestre.

A região central segue sen-
do a de menor percentual, com
14,3%, já que a área foi a última
a receber a campanha no muni-
cípio. Em seguida vem a região
Leste, com 34,3%; seguida da
Sudeste, com 34,8%; Oeste,
com 51,3% e Sul, que atingiu
66,1%. As duas últimas regiões
iniciaram a vacinação em de-
zembro do ano passado.

Já a região Norte, onde a
campanha começou em setem-
bro de 2017, segue com a maior
cobertura: já imunizou 84,9% do
público-alvo.
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Mude seu conceito
sobre “fracasso”.

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

Assim, o “fracasso” faz parte do caminho para o sucesso.
Reserve agora mesmo pelo número 011-99461-3516 sua cre-
dencial VIP para terça-feira (03/04),  na região da paulista nossa
palestra sobre como vencer a crise e os desafios diários nos mo-
delos de negócios atualmente que mais crescem no Brasil e ga-
nhe uma assessoria de quais os passos podem ser feitos para atin-
gir seus objetivos através do mesmo ! Coaching JCB

Estudo aponta que América
Latina fez reformas para

incluir mulher na economia
Oito países da América Latina fizeram reformas jurídicas

nos últimos dois anos com o objetivo de ampliar a inclusão
das mulheres na economia. A maioria delas expandiu benefí-
cios como licença-maternidade, como ocorreu na Colômbia,
em El Salvador, no Paraguai e na República Dominicana. No
Panamá, a licença-paternidade de três dias foi introduzida. Os
dados são do relatório Mulheres, Empresas e o Direito 2018,
que monitora 189 países e foi lançado na quinta-feira (29)
pelo Banco Mundial.

Na Colômbia, por exemplo, o relatório cita que a Justiça
reviu uma legislação que restringia o trabalho de mulheres no
setor de mineração e em áreas consideradas perigosas. Já o
Equador igualou os direitos de propriedade entre os gêneros
– até então, decisões do marido prevaleciam sobre as da es-
posa em caso de discordância quanto à administração dos
bens.O relatório identificou áreas em que houve avanço, como
uso da propriedade e acesso às instituições, já que a maior
parte das economias não diferencia homens e mulheres em
interações públicas como registro de negócios, abertura de
conta bancária ou obtenção de documento de identidade. No
entanto, os dados revelados hoje também destacam lacunas
com relação a leis que promovam acesso a crédito e a empre-
go e que protejam mulheres contra a violência doméstica e o
assédio sexual em lugares públicos.

Excluindo-se as economias de alta renda dos países
da Organização para Cooperaçao e Desenvolvimento Econô-
mico (OCDE), os países da América Latina são os que menos
impõem restrições ao emprego de mulheres em todos os se-
tores da economia. “Quanto mais as mulheres conseguirem
realizar plenamente o seu potencial econômico como traba-
lhadoras e proprietárias de negócios, maiores serão os bene-
fícios para as economias e sociedades da região”, disse Rita
Ramalho, Gerente Sênior do Grupo de Indicadores Globais
do Banco Mundial, que produz o relatório.

Brasil
O relatório do Banco Mundial afirma que políticas de re-

gulamentação de posse de propriedade e que permitam posse
conjunta de bens por um casal ajudam a promover a inserção
das mulheres na economia, já que, tendo bens em seu nome, a
mulher pode tomar crédito no sistema financeiro com maior
facilidade. Nesse aspecto, o documento destaca positivamen-
te as políticas adotadas pelo Brasil e outros países, como Vi-
etnã, África do Sul e Espanha.

Outros pontos em que o relatório analisa o Brasil incluem
o fato de que, no país, mulheres podem se aposentar antes dos
homens. No mundo, o documento cita apenas outras doze eco-
nomias, entre elas Irã e Paquistão, em que isso é possível. O
Brasil também é citado entre os países que oferecem pré-es-
cola gratuita e obrigatória para crianças acima de quatro anos,
o que, segundo o Banco Mundial, permite que os pais possam
trabalhar com maior liberdade.

Segundo o relatório, a população feminina no Brasil é de
mais de 105 milhões de pessoas, e as mulheres representam
43% do mercado de trabalho no país. Se comparado com paí-
ses de Produto Interno Bruto (PIB) por Paridade de Poder de
Compra per capita similares, como China e Colômbia, a par-
ticipação quantitativa percentual da mulher é semelhante, em
torno de 43% a 44%.

Porém na China, por exemplo, diferentemente do Brasil,
mulheres sofrem mais restrições do que homens para traba-
lhar em ocupações consideradas perigosas ou moralmente ina-
dequadas. Também no caso chinês, as mães não têm seus tra-
balhos garantidos após a licença-maternidade, e os custos com
creche não podem ser usados para dedução de impostos, o
que também não ocorre na Colômbia.

Mundo
Governos de 65 países adotaram medidas para melhorar a

inclusão de mulheres na economia, com a aprovação de 87
reformas legislativas ao longo dos últimos dois anos, segun-
do o relatório. “Nenhuma economia pode crescer todo seu
potencial a não ser que mulheres e homens participem dela
em sua totalidade”, disse a chefe-executiva do Banco Mundi-
al Kristalina Georgieva. “Ainda assim, em mais da metade do
mundo, mulheres são impedidas de trabalhar em determina-
dos empregos por causa do seu gênero”, afirmou.

O relatório também mostra que elas continuam a encon-
trar barreiras que as impedem de conseguir melhores empre-
gos e de tornarem-se empresárias, como acesso restrito a cré-
dito ou controle sobre propriedade adquirida durante o casa-
mento. Em 104 países, mulheres são proibidas de trabalhar à
noite em determinados tipos de empregos, como manufatura,
construção, energia, agricultura, água e transporte. Isso afeta
negativamente as escolhas de mais de 2,7 bilhões de mulhe-
res. (Agencia Brasil)

A taxa de desocupação vol-
tou a crescer no trimestre encer-
rado em fevereiro deste ano,
atingindo 12,6%, uma alta de 0,6
ponto percentual em relação ao
trimestre encerrado em novem-
bro do ano passado. O país pas-
sa a ter 13,1 milhões de desem-
pregados, segundo a Pesquisa
Nacional por Amostra de Domi-
cílios Contínua (Pnad-C), divul-
gada  na quinta-feira (29), pelo
Instituto Brasileiro de Geogra-
fia e Estatística (IBGE).

Segundo o IBGE, em números
absolutos, o resultado representa
mais 550 mil pessoas em busca de
emprego, entre um trimestre e ou-
tro. Na avaliação do coordenador
de Trabalho e Rendimento do
IBGE, Cimar Azeredo, no entanto,
o movimento de aumento na taxa
de desemprego já era esperado e é
comum nesta época do ano.

“Nesta época do ano, o cres-
cimento da taxa é um movimen-
to esperado. Sempre no primei-
ro trimestre do ano a taxa tende
a subir, pois existe a dispensa dos
trabalhadores temporários con-
tratados para as festas de final de
ano”, justificou.

População ocupada cai
0,9%

Ainda em consequência des-

te movimento de dispensa de
trabalhadores temporários, a pes-
quisa mostrou que, entre o tri-
mestre encerrado em novembro
e o que terminou em fevereiro,
o país perdeu cerca de 858 mil
postos de trabalho, com redução
de 407 mil empregos no setor
privado sem carteira e de 358
mil no setor público.

O número de empregados
com carteira de trabalho assina-
da ficou estável neste trimestre
encerrado em fevereiro, em 33,1
milhões de trabalhadores, porém
“foi o pior resultado em núme-
ros absolutos da série histórica
iniciada em 2012”, segundo Aze-
redo. As categorias empregador
e trabalhadores por conta própria
também ficaram estáveis.

A queda no número de pos-
tos de trabalho foi verificada
principalmente no grupamento 
serviços, que reúne as atividades
de administração púbica, defesa,
seguridade, educação, saúde e
serviços sociais, que chegou a
perder 435 mil postos de traba-
lho; na construção, foram menos
277 mil empregos; e na indús-
tria, menos 244 mil.

Comparação com o ano
anterior

A taxa de desemprego de

12,6% neste trimestre signi-
fica “uma melhora do merca-
do de trabalho, quando a com-
paração se dá com o mesmo
trimestre do ano anterior,
quando a taxa chegou a 13,2%
e alcançava 13,5 milhões de
pessoas desocupadas, o pior
resultado para esse trimestre
na série histórica”.

População desocupada e
rendimento

Pelos últimos dados do
IBGE, a força de trabalho fora
do mercado chegou a 64,9 mi-
lhões de pessoas, crescendo
0,8% (o equivalente a mais 537
mil pessoas desempregadas), e
atingiu o maior nível na série
histórica da Pnad Contínua, ini-
ciada em 2012. Frente ao mes-
mo trimestre de 2017, no en-
tanto, houve estabilidade.

Com a diminuição de 858
mil postos (-0,9%) no trimes-
tre, a população ocupada caiu
para 91,1 milhões de pessoas.
Em relação ao mesmo trimes-
tre do ano passado, no entan-
to, a população ocupada au-
mentou 2%, o equivalente a
mais 1,7 milhão de pessoas
empregadas.

Embora tenha ficado prati-
camente estável no fechamen-

to do trimestre encerrado em
fevereiro,  em comparação
com o ano anterior, o número
de empregados com carteira
assinada teve queda de 1,8%,
o que equivale a menos 611
mil pessoas.

Já o número de emprega-
dos sem carteira assinada caiu
3,6%, indo a 10,8 milhões, o
que equivale a menos 407 mil
pessoas nessa situação em re-
lação ao trimestre anterior. Em
relação ao trimestre encerra-
do em fevereiro de 2017, o
setor informal teve cresci-
mento de 5%, mais 511 mil.

Os trabalhadores por con-
ta própria eram 23,1 milhões
em fevereiro, número estável
em relação ao trimestre en-
cerrado em novembro de
2017. Em relação ao mesmo
período de 2016/2017, po-
rém, houve alta de 4,4% (mais
977 mil pessoas).

Já o rendimento médio
real habitual recebido pelo
trabalhador fechou o trimes-
tre encerrado em fevereiro em
R$ 2.186, ficando estável tan-
to em relação ao trimestre en-
cerrado em novembro quando
ao encerrado do mesmo tri-
mestre do ano anterior. (Agen-
cia Brasil)

Leilão da 15ª rodada foi espetacular e
marca retorno da Bacia de Campos

O diretor-geral da Agência
Nacional de Petróleo, Gás Na-
tural e Biocombustíveis (ANP),
Décio Oddone, comemorou o
resultado da 15ª Rodada de Li-
citação de blocos para explora-
ção e produção de petróleo em
bacias sedimentares brasileiras.
Oddne disse que a rodada foi
espetacular, pela diversidade
geográfica dos blocos arrema-
tados e pelo interesse do mer-
cado na Bacia de Campos.

“Foi espetacular e mostra o
potencial que temos no Brasil
para atrair investimento e gerar
arrecadação e riqueza quando
fazemos as coisas certas”, afir-
mou Oddone. “A grande notícia
do ponto de vista de interesse
das companhias é a diversidade
de operadores e o interesse
pela Bacia de Campos”.

De acordo com o diretor-
geral da ANP, a retomada dos
investimentos na Bacia de Cam-
pos começou na 14ª Rodada e é
uma “notícia extraordinária” para
o estado do Rio de Janeiro.

Ele defendeu a possibilida-
de de ofertar permanentemente
blocos que estejam localizados
no polígono do pré-sal e já te-

nham sido ofertados em leilão.
Atualmente, esses blocos

não podem ser disponibilizados
em oferta permanente, e a mu-
dança necessitaria de aprovação
do Conselho Nacional de Polí-
tica Energética. Para Oddone,
essa possibilidade aceleraria a
retomada na Bacia de Campos,
que era considerada uma área
em declínio.” Uma das grandes
conclusões desse leilão é o in-
teresse das principais compa-
nhias do mundo para a explora-
ção da Bacia de Campos e traz
para o Rio de Janeiro um prota-
gonismo que o estado já teve e
que esperamos que recupere.”

O leilão dos blocos maríti-
mos rendeu R$ 8,014 bilhões
em bônus de assinatura e teve
47% dos blocos arrematados.
As empresas estrangeiras tive-
ram forte presença na 15ª Ro-
dada, que atraiu algumas gigan-
tes como a ExxonMobil, a She-
ll, a Repsol e a Statoil.

Os 21 blocos terrestres
ofertados, no entanto, não rece-
beram propostas. Segundo
Oddone, a falta de ofertas foi
influenciada pela política de
desinvestimentos da Petrobras,

que abriu oportunidades para que
empresas do setor comprem uni-
dades já em produção. “As em-
presas estão divididas entre os
riscos exploratórios e os desin-
vestimentos da Petrobras.”
Oddone disse acreditar que,
cada vez mais, os blocos em ter-
ra sejam ofertados de forma per-
manente, em vez de ocuparem
leilões como o de hoje.

O secretário de Petróleo,
Gás Natural e Biocombustíveis
do Ministério de Minas e Ener-
gia, Márcio Félix, considerou o
leilão desta quinta-feira o me-
lhor entre todos os realizados
pela ANP. Félix admitiu que sua
expectativa estava reduzida de-
pois da retirada de dois blocos
do leilão, por decisão do Tribu-
nal de Contas do União (TCU),
e atribuiu o resultado do certa-
me a mudanças regulatórias e ao
diálogo com o setor.

“Desde a Rodada 1, esta foi
a rodada de maior sucesso, e
entendo isso como uma res-
posta da indústria internacional
e da nossa Petrobras.”

Protesto
Antes do leilão dos blocos

em terra, manifestantes contrá-
rios ao fraturamento hidráulico
e à extração do gás de xisto pro-
testaram contra a adoção des-
sas medidas exploratórias no
Brasil.

O fundador da Coalizão Não
Fracking Brasil, Juliano de Ara-
újo, destacou que esse tipo de
exploração e produção em ter-
ra ameaça o meio ambiente e já
é restringido em algumas par-
tes do mundo. “Vivemos um
momento de transição energé-
tica e, garantidamente, o gás de
xisto não é o que queremos”,
afirmou Araújo, que falou antes
do início da segunda etapa do
leilão.

Já o presidente da ANP afir-
mou que o mundo, de fato, vive
um momento de transição
para uma economia de baixo
carbono, mas disse acreditar
que ainda não é possível pres-
cindir do petróleo. “É impor-
tante para um país com o grau
de pobreza e de miséria que
nós temos que a gente utilize
essa riqueza”, disse Oddone,
que defendeu um debate téc-
nico sobre o assunto. (Agen-
cia Brasil)

EDITAL DE PRIMEIRO PÚBLICO LEILÃO E INTIMAÇÃO
SAO PAULO - SP

Data do leilão:18/04/2018 - A partir das: 14:30
Local: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA TURIASSU - RUA TURIASSU, Nº
1.371, PERDIZES, SAO PAULO, SP.
ARY ANDRÉ NETO, Leiloeiro Oficial matrícula 428 estabelecido a RUA MANUEL
JUSTINIANO QUINTAO, Nº 68, SAO PAULO, SP,  telefone 1139310744, faz saber
que devidamente autorizado pelo Agente Fiduciário do EX_BNH, venderá na forma
da lei Nº 8004, de 14/03/1990 e Decreto Lei Nº 70 de 21/11/1966 e regulamentação
complementar RC 58/67, RC 24/68, RD 08/70 e CFG 10/77, no dia e local acima
referidos, os imóveis adiante descritos para pagamento de dívidas hipotecárias
em favor de  EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA.

A venda à vista será feita mediante pagamento à vista, podendo o
arrematante pagar , no ato, como sinal 20% (vinte por cento) do preço de
arrematação e o saldo devidamente corrigido no prazo impreterível de 08(oito)
dias, sob pena de perda do sinal dado.

A venda com financiamento da EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA
será feita através de Carta de Crédito, que poderá ser obtida junto as Agências
especificadas ao lado dos contratos, após análise cadastral e comprovação de renda.

Os interessados na obtenção de Carta de Crédito para aquisição dos
imóveis constantes deste edital e/ou utilização dos recursos do FGTS deverão
procurar uma das  Agências da EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA indicadas
com no mínimo 5 (cinco) dias de antecedência com relação a data do leilão.

Os lances mínimos para venda serão no valor dos créditos hipotecários e
acessórios, ou avaliação do imóvel, nos termos do Art. 1484 do CC, sendo o maior dos
dois valores, sujeitos, porém, a atualização até no momento da realização da praça.

As despesas relativas a comissão de leiloeiro, registro, imposto e taxas
correrão por conta do arrematante. Caso o imóvel esteja ocupado, o arrematante
fica ciente que será o responsável pelas providências de desocupação do mesmo.

O leiloeiro acha-se habilitado a fornecer aos interresados, informações
pormenorizadas sobre os imóveis.

Em observação ao artigo 497 do NCC, é vedada a participação de
cônjuges, parentes e afins do leiloeiro, ofertando lances nos leilões das execuções
extrajudiciais.

Ficam desde já intimados do presente leilão, os mutuários, caso não
sejam localizados.
SED:1D49C- CONTRATO: 802730024080-0-  EMPRESA GESTORA DE ATIVOS -
EMGEA- AGENCIA: 0273 VILA MARIA

ALBERTO PERES, BRASILEIRO(A), VENDEDOR CPF 08561080817, CI 20.845.734
SSP/SP, CASADO(A) COM ELAINE COSTA PERES, BRASILEIRO(A), AUXILIAR
FINANCEIRA CPF 08207423846, CI 17.481.589-X SSP/SP.

DESCRIÇÃO DO IMÓVEL: UMA CASA, SITUADA NA PRAÇA ARY FRANCISCO DE PAULO,
Nº 14, ANTIGA RUA 25, ANTIGA PRAÇA A, PARTE DOS LOTES 59,60 E 61, QUADRA 27,
VILA SAO FRANCISCO, DISTRITO ERMELINO MATARAZZO, SAO PAULO, SP. MEDINDO
6,65M DE FRENTE PARA A REFERIDA RUA, COM A AREA DE 200,30MS2. COM TODAS
AS SUAS INSTALAÇÕES, BENFEITORIAS, ACESSORIOS E GARAGEM SE HOUVER.
SALDO DEVEDOR + ACESSÓRIOS: R$ 23.561,87
VALOR AVALIAÇÃO art. 1484 CC: R$ 229.000,00

SAO PAULO, 28/03/2018
ARY ANDRÉ NETO

28 - 31/03 - 18/04/2018

EDITAL DE PRIMEIRO PÚBLICO LEILÃO E INTIMAÇÃO
SAO PAULO - SP

Data do leilão:18/04/2018 - A partir das: 14:30
Local: AGENCIA TURIASSU - RUA TURIASSU, Nº 1371, PERDIZES, SAO PAULO,SP.
ARY ANDRÉ NETO, Leiloeiro Oficial matrícula 428 estabelecido a RUA MANUEL
JUSTINIANO QUINTAO, Nº 68, SAO PAULO, SP,  telefone 1139310744, faz saber
que devidamente autorizado pelo Agente Fiduciário do EX_BNH, venderá na forma
da lei Nº 8004, de 14/03/1990 e Decreto Lei Nº 70 de 21/11/1966 e regulamentação
complementar RC 58/67, RC 24/68, RD 08/70 e CFG 10/77, no dia e local acima
referidos, os imóveis adiante descritos para pagamento de dívidas hipotecárias
em favor de  EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA.

A venda à vista será feita mediante pagamento à vista, podendo o
arrematante p agar, no ato, como sinal 20% (vinte por cento) do preço de
arrematação e o saldo devidamente corrigido no prazo impreterível de 08(oito)
dias, sob pena de perda do sinal dado.

A venda com financiamento da EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA
será feita através de Carta de Crédito, que poderá ser obtida junto as Agências
especificadas ao lado dos contratos, após análise cadastral e comprovação de renda.

Os interessados na obtenção de Carta de Crédito para aquisição dos
imóveis constantes deste edital e/ou utilização dos recursos do FGTS deverão
procurar uma das  Agências da EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA indicadas
com no mínimo 5 (cinco) dias de antecedência com relação a data do leilão.

Os lances mínimos para venda serão no valor dos créditos hipotecários e
acessórios, ou avaliação do imóvel, nos termos do Art. 1484 do CC, sendo o maior dos
dois valores, sujeitos, porém, a atualização até no momento da realização da praça.

As despesas relativas a comissão de leiloeiro, registro, imposto e taxas
correrão por conta do arrematante. Caso o imóvel esteja ocupado, o arrematante
fica ciente que será o responsável pelas providências de desocupação do mesmo.

O leiloeiro acha-se habilitado a fornecer aos interresados, informações
pormenorizadas sobre os imóveis.

Em observação ao artigo 497 do NCC, é vedada a participação de cônjuges,
parentes e afins do leiloeiro, ofertando lances nos leilões das execuções extrajudiciais.

Ficam desde já intimados do presente leilão, os mutuários, caso não
sejam localizados.
SED:1D49B- CONTRATO: 102384023695-0-  EMPRESA GESTORA DE ATIVOS -
EMGEA- AGENCIA: 0238 AV PAULISTA

ADRIANA TAVARES DA SILVA, BRASILEIRO(A), BANCARIA CPF 05289087826, CI
16.288.952, SOLTEIRO(A),  e cônjuge, se casado(a) estiver.

DESCRIÇÃO DO IMÓVEL: APARTAMENTO 53, 5º ANDAR, EDIFICIO ERIC, BLOCO
II, CONJUNTO RESIDENCIAL MIRANTE DO BUTANTA, SITUADO A AVENIDA
JAGUARE, Nº 247, 13º SUBDISTRITO - BUTANTA, SAO PAULO, SP.COM A AREA
UTIL DE 34,24MS2, AREA DE 28,98MS2, REFERENTE A GARAGEM ACESSORIA Nº
F-46, LOCALIZADO NO 3º ANDAR DO EDIFICIO MIRENA, A AREA COMUM DE
22,64MS2, AREA TOTAL DE 85,86M2, E A FRAÇÃO IDEAL NO TERRENO DE
0,28649%. COM TODAS AS SUAS INSTALAÇÕES, BENFEITORIAS, ACESSORIOS.
SALDO DEVEDOR + ACESSÓRIOS: R$ 709.806,19
VALOR AVALIAÇÃO art. 1484 CC: R$ 250.342,32

SAO PAULO, 29/03/2018
ARY ANDRÉ NETO

29/03 – 02 - 18/04/2018



Ex-ministro e empresários são
presos na Operação Skala, da PF

Nacional
Jornal O DIA SP
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O ex-ministro da Agricultu-
ra e ex-presidente da estatal
Companhia Docas do Estado de
São Paulo (Codesp), Wagner
Rossi, e os principais executi-
vos de dois grandes grupos em-
presariais de logística de trans-
portes foram detidos na quinta-
feira (29), em caráter temporá-
rio, no âmbito da Operação
Skala, deflagrada pela Polícia
Federal (PF).

Presidente do Grupo Rodri-
mar, Antônio Celso Grecco foi
detido em Monte Alegre do Sul,
no interior de São Paulo, e che-
gou à superintendência da PF em
São Paulo por volta de 11h. Já a
empresária Celina Torrealba,
uma das proprietárias do Grupo
Libra, foi detida em seu aparta-
mento, no Rio de Janeiro.

Segundo o Ministério Pú-
blico Federal (MPF), vários
mandados de prisão temporária
e de busca e apreensão estão
sendo cumpridos pela PF, a pe-
dido da procuradora-geral da
República, Raquel Dodge. As
medidas foram determinadas
pelo ministro do Supremo Tri-
bunal Federal (STF), Luís Ro-
berto Barroso, relator do cha-
mado Inquérito dos Portos, que
apura as suspeitas de que agen-
tes públicos favoreceram em-
presas do setor portuário com
a publicação de um decreto as-
sinado pelo presidente Temer
em maio do ano passado, o cha-
mado Decreto dos Portos (De-
creto 9.048/2017).

Investigado no mesmo inqu-
érito, o advogado José Yunes,

ex-assessor do presidente Mi-
chel Temer também foi preso
na quinta-feira. Por determina-
ção do Supremo Tribunal Fede-
ral (STF), a PF restringiu a di-
vulgação de informações a res-
peito da operação. O MPF tam-
bém informou que, por se tra-
tar de medidas cautelares, auto-
rizadas para “embasar investi-
gações em curso”, não confir-
maria os nomes de todos os in-
vestigados alvos dos mandados.

Procurada pela reportagem,
a defesa de Rossi informou que
o ex-ministro está aposentado
há sete anos e que não atuou
mais profissionalmente na vida
pública ou privada. “Nunca mais
participou de campanhas eleito-
rais ou teve relacionamentos
políticos. Nunca foi chamado a

depor no caso mencionado.
Portanto, são abusivas as me-
didas tomadas. Apesar disso,
Wagner Rossi está seguro de
que provará sua inocência”,
informa a nota dos seus advo-
gados.

A Rodrimar e o advogado de
Celso Grecco ainda não se pro-
nunciaram.

Em nota, o Grupo Libra in-
formou que já está prestando
todos os esclarecimentos à Jus-
tiça, e que uma de suas acionis-
tas já depôs à Polícia Federal.
Mais informações, conforme o
grupo, serão dadas após integral
acesso aos documentos da in-
vestigação, o que, até o momen-
to, não foi disponibilizado aos
advogados da empresa. (Agenc-
cia Brasil)

Ao inaugurar, na quinta-fei-
ra (29), o novo aeroporto da ci-
dade de Vitória (ES) -Eurico de
Aguiar Salles - o presidente Mi-
chel Temer disse que ao assumir
o governo resolveu dar andamen-
to a obras que estavam paralisa-
das, apesar da recessão econô-
mica que o país enfrentava.

“Nos reunimos e dissemos,
vamos acabar essas obras, va-
mos levar adiante, sem embar-
go das dificuldades com que
nos deparamos logo no primei-
ro momento, que a recessão
naturalmente era profunda. E,
sem embargo da recessão, con-
seguimos caminhar por duas
vertentes, uma que era retomar
as obras e levarmos adiante e
recuperar a economia do país”,
disse citando a retomada da obra
do aeroporto de Vitória que fi-
cou paralisada durante anos.

No discurso, Temer citou
que os resultados positivos da
economia como a queda da in-
flação e a geração de  empre-
gos têm repercussão para as
pessoas que vivem em situação
de maior vulnerabilidade. “Isso
dá estabilidade para o país. O
salário passa a ter mais valor, o
alimento não cresce de preço,
então, as pessoas passam a ter
um padrão de vida muito me-
lhor. Essa é a razão pela qual
derrubar a inflação e os juros
foi algo importante para o país”,
disse.

Ao finalizar o discurso, Te-
mer disse que a Presidência é
um trabalho “dificílimo” e su-
jeito a “bombardeios” constan-

Temer diz que queda da
inflação e geração de empregos

dão estabilidade ao país
tes. “Tenho essa felicidade de
ter chegado aqui e não estou
falando de um governo de qua-
tro anos ou oito anos, estou
falando de um governo que não
completou dois anos, tem um
ano e 11 meses e foi nesse pe-
ríodo que pudemos fazer tudo
isso que foi feito mas, particu-
larmente poder inaugurar o ae-
roporto de Vitória”.

Aeroporto
O novo Aeroporto Eurico

de Aguiar Salles recebeu inves-
timentos de R$ 559,4 milhões
e terá capacidade para movi-
mentar 8,4 milhões de passa-
geiros por ano. Hoje, a capaci-
dade operacional do atual ter-
minal é 3,5 milhões de passa-
geiros por ano. As operações
do novo aeroporto começam
nesta sexta-feira (30).

O complexo Eurico de
Aguiar Salles inclui o terminal
de passageiros com 29,5 mil
metros quadrados, pista de
pouso e decolagem com 2.058
metros de extensão, além das
pistas de taxiamento de aero-
naves. O número de pontos
comerciais no aeroporto foram
ampliados de 35 para 71 e as
vagas no estacionamento pas-
saram de 592 para 1,7 mil. O
novo aeroporto também terá
mais balcões para check-in que
serão 31 ante os 25 anteriores.

As obras do aeroporto fo-
ram iniciadas em 2005 e para-
lisadas, sendo retomadas em
2015 após novo processo lici-
tatório. (Agencia Brasil)

Defesa recorre ao Supremo na tentativa
de revogar prisão temporária de Yunes

A defesa do advogado José
Yunes, ex-assessor do presiden-
te Michel Temer, recorreu, há
pouco, ao Supremo Tribunal Fe-
deral (STF) para tentar revogar
o decreto de prisão temporária
de cinco dias expedido pelo mi-
nistro Luís Roberto Barroso na
Operação Skala, deflagrada na
manhã de quinta-feira (29) pela
Polícia Federal.

Os advogados do ex-asses-
sor do presidente Michel Temer
pedem ao ministro que a prisão
seja revogada por entenderem
que a medida é desnecessária.
Para a defesa, Yunes já prestou
esclarecimentos três vezes à PF
e foi reinquirido nesta manhã
sobre os mesmos fatos.As me-

didas foram determinadas pelo
ministro Barroso, relator do cha-
mado Inquérito dos Portos no
STF. Além de Yunes, foram pre-
sos o ex-ministro da Agricultu-
ra e ex-presidente da estatal
Companhia Docas do Estado de
São Paulo (Codesp) Wagner
Rossi, o presidente do Grupo
Rodrimar, Antônio Celso Grec-
co. A empresária Celina Torre-
alba, uma das proprietárias do
Grupo Libra, que também atua
no ramo portuário, foi detida
em seu apartamento, no Rio de
Janeiro.

Procurada pela reportagem,
a defesa de Rossi informou que
o ex-ministro está aposentado
há sete anos e que não atuou

mais profissionalmente na vida
pública ou privada. “Nunca mais
participou de campanhas eleito-
rais ou teve relacionamentos po-
líticos. Nunca foi chamado a
depor no caso mencionado. Por-
tanto, são abusivas as medidas
tomadas. Apesar disso, Wagner
Rossi está seguro de que pro-
vará sua inocência”, informa a
nota dos seus advogados.

Em comunicado, a Rodrimar
“esclarece que nunca pagou pro-
pina a nenhum agente público e
nunca autorizou que alguém o
fizesse em seu nome”. Sobre o
Decreto dos Portos, a empresa
diz que os dirigentes” atuaram,
sim, como representantes e par-
ceiros das entidades setoriais no

sentido de ajudar a construir o
texto de um decreto”. A Rodri-
mar acrescenta que “todas as
empresas que atuam nos portos
brasileiros participaram ativa-
mente desses esforços” e que “o
decreto não beneficiou nenhu-
ma empresa”.

Em nota, o Grupo Libra in-
formou que já está prestando
todos os esclarecimentos à Jus-
tiça, e que uma de suas acionis-
tas já depôs à Polícia Federal.
Mais informações, conforme o
grupo, serão dadas após integral
acesso aos documentos da in-
vestigação, o que, até o momen-
to, não foi disponibilizado aos
advogados da empresa. (Agen-
cia Brasil)

Marun: prisões da PF não
enfraquecem governo e Temer

“nada tem a ver com isso”
O ministro da Secretaria de

Governo, Carlos Marun, disse na
quinta-feira (29) que as prisões
feitas na Operação Skala, da Po-
lícia Federal, não enfraquecem
o governo e defendeu o Decre-
to dos Portos.

Questionado se as prisões na
manhã de quinta-feira de pesso-
as ligadas ao presidente Michel
Temer enfraquecem o governo,
Marun negou e reafirmou a cer-
teza de que o presidente não tem
relação com concessão de ne-
nhum benefício à Rodrimar,
empresa investigada por supos-
to favorecimento pelo decreto.

“A prisão de dois amigos do
presidente é uma situação em
relação a qual nós ainda não te-
mos um conhecimento especí-
fico dos motivos que levaram a

ela”, disse. E completou: “Que-
ro antes de mais nada ter conhe-
cimento dos motivos [das prisões]
e tenho a certeza de que se isso
não for tratado com parcialidade,
com sensacionalismo, não enfra-
quece o governo porque o presi-
dente Temer nada tem a ver com
isso. O decreto não beneficia a
Rodrimar”, disse o ministro.

Entre os presos temporários
estão o advogado José Yunes, ex-
assessor do presidente Michel
Temer; o ex-ministro da Agricul-
tura e ex-presidente da estatal
Companhia Docas do Estado de
São Paulo (Codesp), Wagner
Rossi; o presidente do Grupo
Rodrimar, Antônio Celso Grec-
co. A polícia apura as suspeitas
de que agentes públicos favore-
ceram empresas do setor portu-

ário com a publicação de um
decreto assinado pelo presiden-
te Temer em maio do ano passa-
do, o chamado Decreto dos Por-
tos (Decreto 9.048/2017).

Por determinação do Supre-
mo Tribunal Federal, a Polícia
Federal restringiu a divulgação
de informações a respeito da
operação.

Marun disse ainda que a “ab-
soluta inocência” do presidente
Michel Temer será esclarecida. 
“Temos a mais absoluta convic-
ção de que, em havendo clareza,
em havendo imparcialidade na
condução das investigações, che-
garemos a óbvia conclusão: o
Decreto dos Portos não benefi-
cia a Rodrimar e que ao final res-
tará esclarecida a absoluta ino-
cência do presidente em relação

a tudo isso”, disse em entrevista
a jornalistas após participar de
evento em Florianópolis (SC).

De acordo com o Ministério
Público Federal, vários manda-
dos de prisão temporária e de
busca e apreensão estão sendo
cumpridos pela PF, a pedido da
procuradora-geral da República,
Raquel Dodge. As medidas fo-
ram determinadas pelo ministro
Luís Roberto Barroso, relator
do chamado Inquérito dos Por-
tos, no STF. O inquérito foi aber-
to pela Corte para investigar o
suposto favorecimento da em-
presa Rodrimar S/A por meio da
edição do chamado Decreto dos
Portos (Decreto 9.048/2017),
assinado pelo presidente Michel
Temer em maio do ano passado.
(Agencia Brasil)

Pontos de cultura de São Paulo
receberão R$ 15 milhões em incentivos

O Ministério da Cultura lan-
çou na quinta-feira (29), em par-
ceria com o governo de São Pau-
lo, um edital que oferecerá in-
centivos a 544 grupos culturais
no estado. Serão concedidas
premiações de R$ 60 mil a 144
iniciativas e kits de produção e
exibição audiovisual ou musical
a outras 400.

No total, serão destinados R$
15 milhões para reativação dos
chamados pontos de cultura, atra-
vés do programa federal Cultura
Viva, que havia sido interrompi-
do. O valor também inclui ações
de capacitação e divulgação.

Segundo o ministro da Cul-
tura, Sérgio Sá Leitão, a pro-
posta dos pontos de cultura
teve que ser revista por diver-
sos problemas apresentados
nos últimos anos.

“Esse programa foi acumu-
lando uma série de problemas e
distorções que chegaram a ame-

açar, até do ponto de vista legal,
a sua continuidade. Por outro
lado, é um programa que tem
muitos feitos”, disse durante o
anúncio.

Para o ministro, havia desde
“ingerência política” nos traba-
lhos realizados até extrema di-
ficuldade dos selecionados em
cumprir com as exigências de
prestação de contas.

“Acabava colocando esses
grupos em uma situação de
inadimplência e ilegalidade por-
que era impossível para eles lidar
com a burocracia kafkaniana do
estado. O Estado brasileiro aca-
bou se transformando em um le-
viatã burocrático. Nós precisamos
fazer uma reforma do Estado para
reduzir essa questão do excesso
de burocracia”, ressaltou.

Inserção social e comuni-
tária

Apesar da falta de estrutura

dos grupos beneficiados, o mi-
nistro enfatizou a importância
deles no cenário cultural do
país. “O espírito [do progra-
ma] é o Poder Público reco-
nhecer o trabalho feito por
milhares e milhares de pesso-
as e entidades em todas as re-
giões, com fortíssima inser-
ção social e comunitária, al-
tíssima capilaridade, mas é
um trabalho que, muitas vezes,
não é reconhecido pelo merca-
do cultural”, afirmou.

Com a simplificação da es-
trutura burocrática, a ideia ago-
ra, segundo Leitão, é repactuar
com as redes de pontos de cul-
tura que já estavam estruturadas,
como está sendo feito em São
Paulo. São 17 convênios estadu-
ais e 19 municipais que devem
ser reativados.

“Para que nós possamos des-
travar esses convênios, adequá-
los a esse novo conceito e mo-

dalidade e, também destravar os
recursos. Há muitos recursos
presos aqui”, disse ao lembrar
que os problemas anteriores do
programa acabaram por deixar
inúmeras pendências.

Ao todo, existem 3.364 pon-
tos de cultura, sendo que 2.133
estão articulados através de mu-
nicípios ou governos estaduais.
O próximo estado em que o con-
vênio será reativado deve ser o
Rio de Janeiro.

A meta final do programa, de
acordo com o ministro, é fazer
com que os grupos e entidades
beneficiados ganhem eficiên-
cia e autonomia no futuro. “Fa-
zer com que esses pontos de
cultura se tornem autônomos
e autossuficientes para que
eles prescindam futuramente
dessa ajuda do Poder Público
e possam caminhar com as
próprias pernas”, finalizou.
(Agencia Brasil)

EDITAL DE PRIMEIRO PÚBLICO LEILÃO E INTIMAÇÃO
SAO PAULO - SP

Data do leilão:18/04/2018 - A partir das: 14:30
Local: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA TURIASSU - RUA TURIASSU, Mº
1.371, PERDIZES, SAO PAULO, SP.
ARY ANDRÉ NETO, Leiloeiro Oficial matrícula 428 estabelecido a RUA MANUEL
JUSTINIANO QUINTAO, Nº 68, SAO PAULO, SP,  telefone 1139310744, faz saber
que devidamente autorizado pelo Agente Fiduciário do EX_BNH, venderá na forma
da lei Nº 8004, de 14/03/1990 e Decreto Lei Nº 70 de 21/11/1966 e regulamentação
complementar RC 58/67, RC 24/68, RD 08/70 e CFG 10/77, no dia e local acima
referidos, os imóveis adiante descritos para pagamento de dívidas hipotecárias
em favor de  EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA.

A venda à vista será feita mediante pagamento à vista, podendo o
arrematante pagar, no ato, como sinal 20% (vinte por cento) do preço de
arrematação e o saldo devidamente corrigido no prazo impreterível de 08(oito)
dias, sob pena de perda do sinal dado.

A venda com financiamento da EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA
será feita através de Carta de Crédito, que poderá ser obtida junto as Agências
especificadas ao lado dos contratos, após análise cadastral e comprovação de renda.

Os interessados na obtenção de Carta de Crédito para aquisição dos
imóveis constantes deste edital e/ou utilização dos recursos do FGTS deverão
procurar uma das  Agências da EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA indicadas
com no mínimo 5 (cinco) dias de antecedência com relação a data do leilão.

Os lances mínimos para venda serão no valor dos créditos hipotecários e
acessórios, ou avaliação do imóvel, nos termos do Art. 1484 do CC, sendo o maior dos
dois valores, sujeitos, porém, a atualização até no momento da realização da praça.

As despesas relativas a comissão de leiloeiro, registro, imposto e taxas
correrão por conta do arrematante. Caso o imóvel esteja ocupado, o arrematante
fica ciente que será o responsável pelas providências de desocupação do mesmo.

O leiloeiro acha-se habilitado a fornecer aos interresados, informações
pormenorizadas sobre os imóveis.

Em observação ao artigo 497 do NCC, é vedada a participação de cônjuges,
parentes e afins do leiloeiro, ofertando lances nos leilões das execuções extrajudiciais.

Ficam desde já intimados do presente leilão, os mutuários, caso não
sejam localizados.
SED:1D4D8- CONTRATO: 102354135782-9-  EMPRESA GESTORA DE ATIVOS -
EMGEA- AGENCIA: 0235 SE

SERGIO AUGUSTO DA  COSTA, BRASILEIRO(A), ELETROTECNICO CPF
10575636840, CI 13.517.484 SSP/SP, ,  e cônjuge, se casado(a) estiver.
DESCRIÇÃO DO IMÓVEL: APARTAMENT O 01, ANDAR TERREO, BLOCO 4,
EDIFICIO ROSA, CONJUNTO RESIDENCIAL DAS FLORES, SITUADO A RUA
ARISTIDES JOFRE, Nº 140, (ENTRADA PRINCIPAL), 23º SUBDITRITO - CASA
VERDE, SAO PAULO, SP. CONTENDO A AREA UTIL DE 44,66M2 E AREA COMUM
DE 49,254M22, NESTA INCLUIDA AREA DE GARAGEM, PERFAZENDO A AREA
CONSTRUIDA DE 93,914MS2, CORRESPONDENDO-LHE A FRAÇÃO IDEAL DE
1,3889% NO TERRENO CONDOMINIAL. CABENDO A ESSE APARTAMENTO UMA
VAGA NO ESTACIONAMENTO COLETIVO, DESCOBERTO, LOCALIZADO NO
PAVIMENTO TERREO DO CONJUNTO, PARA UM AUTOMOVEL DE PASSEIO OU
DO TIPO UTILITARIO, EM LOCAL INDETERMINADO.  COM TODAS AS SUAS
INSTALAÇOES, BENFEITORIAS, ACESSORIOS.
SALDO DEVEDOR + ACESSÓRIOS: R$ 590.153,16
VALOR AVALIAÇÃO art. 1484 CC: R$ 235.000,00

SAO PAULO, 02/04/2018
ARY ANDRÉ NETO
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Nos próximos meses, os
bancos não poderão impedir ou
restringir parcialmente o aces-
so de instituições de pagamen-
to, como Cielo e Pagseguro, a
cinco tipos de operações ban-
cárias. A decisão foi tomada
pelo Conselho Monetário Na-
cional (CMN).

Os bancos não poderão limi-
tar o acesso a débitos autoriza-
dos pelo titular de qualquer conta
de depósito (mantida em ban-
cos) ou de pagamento (contas
digitais). Eles também não po-
derão restringir emissões de
boletos, transferências entre

Bancos não poderão restringir
acesso de concorrentes a

algumas operações
contas numa mesma instituição,
transferências eletrônicas dis-
poníveis (TED) e documento de
crédito (DOC).

Em comunicado, o Banco
Central informou que a mudan-
ça pretende incentivar a concor-
rência no sistema financeiro,
tornar os produtos financeiros
mais eficientes, adequados e
seguros e eliminar as barreiras
de infraestrutura. As novas re-
gras serão aplicadas a partir de
julho, exceto para os débitos
autorizados, cujas normas en-
trarão em vigor em novembro.
(Agencia Brasil)
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24ª Maratona de São Paulo terá dois
campeões brasileiros no masculino
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Franck Caldeira e Solonei da Silva estão confirmados neste ano. A prova terá controle de acesso

24ª Maratona Internacional de São Paulo - Solonei da SIlva

Determinado a recuperar o
topo do pódio no masculino, o 
atletismo nacional estará forte na
24ª Maratona Internacional de
São Paulo, marcada para o dia 8
de abril, com largada no Ibirapu-
era.  Na edição deste ano estarão
nada menos que dois campeões
da prova, Franck Caldeira (2004)
e Solonei da Silva (2012), além
de Edson  Arruda Santos, vice em
2017, e Giovani dos Santos, um
dos melhores fundistas do país
na atualidade.  A principal prova
do gênero do país terá, além dos
42,1 km, disputas de 24 km, 8 km
e 4 km, com a programação co-
meçando às 6h50.

Solonei, aliás, foi o último
brasileiro a vencer a prova, quan-
do completou em
2h12min25seg. Medalha de ouro
no Pan de Guadalajara, em 2011,
sexto no Mundial de Atletismo
de 2013, em Moscou, e 78º nos
Jogos Olímpicos do Rio 2016,
o atleta de Penápolis (SP) chega
como favorito ao bi.  Além dos
inúmeros títulos na careira, como
a São Silvestre e a própria Mara-
tona de São Paulo, Franck Cal-
deira conseguiu um terceiro lu-
gar no ano passado, confirman-

do seu bom momento e também
vem para brigar pela ponta.

Giovani, por sua vez, segue
sendo um dos destaques dos úl-
timos anos. Com resultados ex-
pressivos em várias provas, ele
busca sua primeira vitória da
Maratona de São Paulo. No co-
meço do ano ele ficou com o
segundo lugar na Meia Maratona
Internacional de São Paulo.  Des-
taque também para Edson Arruda
Santos, melhor brasileiro no ano
passado com o vice-campeonato,

e Wellington Bezerra, quarto,
além de outros destaques da mo-
dalidade que estarão na prova.

KIT 
A entrega de kit acontecerá

durante a EXPO Atleta Marato-
na de São Paulo, no Ginásio Ibi-
rapuera - Quadras Anexas - Rua
Manuel da Nóbrega, 1361 – Ibi-
rapuera. Os horários serão os
seguintes: dia 5 de abril, das 12h
às 20h,  dia 6, das 9h às 19h,  e  
dia 7,  das 9h às 17h. Não haverá

entrega de kit no dia da prova,
nem mesmo depois da mesma.  

A EXPO Atleta Maratona de
São Paulo contará com mais de
40 expositores, palestras e ser-
viços.  As palestras acontecerão
no dia 7 e as inscrições (gratui-
tas) deverão ser feitas até dia 4
de abril ou até que o limite de
180 pessoas seja atingido. 

A organização ressalta que
toda a infraestrutura do evento
será dimensionada para o núme-
ro oficial de inscritos, não con-
templando serviços extras a atle-
tas sem inscrição. Todas as dinâ-
micas para coibir  “pipocas”e
fraudadores serão feitas.

A Maratona Internacional de
São Paulo 2018 é uma realiza-
ção e organização de Globo e
Yescom, com apoio especial
da Prefeitura de São Paulo. O
patrocínio é de Café 3 Cora-
ções,  Gatorade, Probiótica,
Garmin, Montevérgine e Dois
Cunhados. O apoio é de Verde
Campo, Banana Brasil, Espa-
çoLaser e Velocitá. A supervi-
são técnica é da CBAt, FPA e
IAAF e AIMS. Mais informa-
ções no site oficial,
www.maratonadesaopaulo.com.br
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Superliga Cimed 17/18

Dentil/Praia Clube e
Vôlei Nestlé fazem

terceiro jogo na
sexta-feira

Equipe de Uberlândia receberá time mineiro, às 21h30,
no ginásio do Praia. Cada equipe venceu uma partida no
playoff semifinal

Dentil/Praia Clube jogará em casa

Dent i l /P ra ia  Clube
(MG) e Vôlei Nestlé (SP)
estarão frente a frente na
sexta-feira (30) no tercei-
ro  conf ron to  do  p layof f
melhor de cinco das semi-
finais da Superliga Cimed
feminina de vôlei 17/18. No
momento, a série está em-
patada com uma vitória para
cada lado. O time mineiro
receberá a equipe de Osas-
co (SP), às 21h30, no giná-
sio do Praia, em Uberlândia
(MG). O SporTV 2 transmi-
tirá ao vivo.

O Dentil/Praia Clube le-
vou a melhor no primeiro
confronto da sér ie  por  3
sets a 2. No segundo duelo
do playoff, vitória do Vôlei
Nestlé por 3 sets a 1. No
Dentil/Praia Clube, a levan-
tadora Claudinha comentou
sobre o momento atual das
equipes e pediu atenção es-
pecial ao saque.

“Sabemos  que  essa  é
uma série difícil e equili-
brada. A primeira partida foi
de equilíbrio total e decidi-
da nos detalhes. Já no se-
gundo jogo cometemos al-
guns  e r ros  e  não  fomos
bem. Estamos estudando os
vídeos e também não pode-
mos desvalorizar o que fi-
zemos de bom. Temos que
conser tar  nossos  er ros  e
sabemos que podemos me-
lhorar muito.  Sexta-feira
vamos jogar em casa e a
nossa torcida faz diferença.
Esperamos mais um jogo
duro e estamos nos prepa-
ramos ainda mais. Está tudo
igual  e  temos que impor
nosso ritmo de jogo. O sa-
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que também tem um papel
fundamental e precisamos
agredir bastante com esse
fundamento” ,  expl icou
Claudinha.

Pelo lado do Vôlei Nes-
tlé, a central Bia ressaltou
o bom momento do time de
Osasco e mostrou confian-
ça em uma boa apresenta-
ção nesta sexta-feira.

“É muito difícil jogar na
casa delas e elas têm uma
equipe com muito potenci-
al .  O Dentil /Praia Clube
com com uma grande equi-
pe, jogadoras de qualidade
e um treinador muito expe-
riente. Será uma partida di-
fícil e temos estudado bas-
tante o time delas para en-
tendermos o que podemos
melhorar na partida e man-
termos o que fizemos de
bom. Nós defendemos e
bloqueamos bem no último
confronto. Será importante
sacarmos bem dentro da
casa delas. Vamos para par-
tida buscando fazer o nos-
so melhor  e  o  resul tado
será consequência. No úl-
timo jogo mostramos que
também podemos vencê-las
e tenho certeza que será
uma grande partida”, afir-
mou Bia.

Na outra série semifi-
nal, a  vantagem é do Sesc RJ
que venceu as duas primei-
ras partidas contra o Campo-
nesa/Minas (MG). O tercei-
ro confronto do playoff será
disputado no próximo sába-
do (31), às 15h, na Jeunesse
Arena, no Rio de Janeiro
(RJ). A RedeTV e o SporTV
2 transmitirão ao vivo.

Priscilla Stevaux disputa duas etapas da
Copa do Mundo e a Copa da França de BMX

Priscilla  Stevaux durante treinamento na França

Número 7 do mundo no
ranking mundial de BMX, a so-
rocabana Priscilla Stevaux (Shi-
mano/Doug Training/Chase Bi-
cycles) está na França, onde dis-

putará importantes competições
entre os dias 31 de março e 2 de
abril. Enquanto no sábado e do-
mingo a ciclista Shimano estará
em ação nas etapas 1 e 2 da Copa

do Mundo UCI BMX Super-
cross, em Saint-Quentin-en-Yve-
lines, na segunda-feira (2) será
vez da Copa da França, no mes-
mo local. 

Para adaptar-se ao fuso horá-
rio e poder treinar o máximo de
vezes possível no local das pro-
vas, Priscilla chegou na Europa
há mais de uma semana. “Estou
na França desde quarta-feira (21)
e estou treinando bastante para
ficar acostumada com o circui-
to, que desta vez será numa pista
que nunca corri antes e com tem-
peraturas muito mais baixas do
que as que estou acostumada no
Brasil”, conta Priscilla.

Priscilla Stevaux ficará na
Europa até o dia 2 de maio. Além
das provas na França, Priscilla
competirá ainda em quatro eta-
pas da Copa do Mundo, duas em
Papendal (HOL) e outras duas
em Heusden-Zolder (BEL), en-
tre 5 e 6 de maio e 12 e 13 do
mesmo mês, respectivamente,
além de outras quatro etapas do
circuito europeu. As competi-

ções de nível continental serão
em Zolde (BEL), dias 14 e 15 de
abril, e duas semanas depois em
Kampen (HOL), dias 28 e 29. A
atleta conta com o grupo DXR da
Shimano em sua bike de BMX.

Prêmio Brasil Olímpico - O
Rio de Janeiro recebeu nesta
quarta-feira (28) a festa do Prê-
mio Brasil Olímpico, em que são
eleitos os melhores atletas de cada
modalidade presente nas Olimpí-
adas, bem como os melhores do
País. No BMX, Priscilla Stevaux
foi escolhida como destaque da
modalidade em 2018. Porém, por
estar na Europa, a ciclista não com-
pareceu à premiação. 

Novidade neste ano - A Shima-
no dará destaque especial a suas
atletas, com releases, postagens
em mídias sociais, eventos, entre
outras ações de comunicação es-
pecífica para o público feminino.
O objetivo é difundir ainda mais o
ciclismo feminino e dar atenção
às ciclistas que crescem em quan-
tidade e nível de profissionalismo
a cada temporada.
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Enzo Fittipaldi segue impressionando nos
testes da F4 Alemã e fica entre os melhores

em Oschersleben
Destaque nos testes da F-4

Alemã na semana passada em
Hockenheim, Enzo Fittipaldi co-
meçou mais uma sequência de
treinos de pré-temporada andan-
do entre os primeiros. Nesta ter-
ça e também na quarta-feira, o
piloto da Prema Powerteam fi-
cou com a  terceira colocação,
sempre disputando a melhor
marca do dia em Oschersleben.

Enzo fará sua primeira tem-
porada completa na F-4 Alemã
em 2018. No ano passado, ele foi
convidado pela Prema para par-
ticipar da etapa de Nurburgring e
estreou logo com um pódio. In-
tegrante da Academia de Pilotos
da Ferrari desde 2016, o piloto
brasileiro também irá disputar a

temporada completa da F-4 Ita-
liana este ano.

“O trabalho de todos do box
da Prema tem sido ótimo e acre-
dito que estou bastante prepara-
do para a primeira corrida. Nós
provamos ser rápidos em dife-
rentes condições de pista e tra-
çados. Agora é colocar todo o
aprendizado em prática na estreia
daqui duas semanas”, diz Enzo,
que é irmão de Pietro Fittipaldi,
campeão da World Series em
2017, e neto do bicampeão mun-
dial Emerson Fittipaldi.

A abertura da F-4 Alemã
acontece nos dias 14 e 15 de
abril com a disputa de três corri-
das justamente na pista de Os-
chersleben. Enzo Fittipaldi
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Fiat Toro ganha linha 2019
O Fiat Toro, que inaugurou no Brasil o novo

conceito de SUP (Sport Utility Pick-up) ao com-
binar a força e robustez de uma picape com o
conforto e dirigibilidade de um SUV, agora che-
ga à linha 2019 com novas versões e configu-
rações e mais equipamentos.

Uma das novidades é o desembaçador do
vidro traseiro de série em todos os modelos.
Também chegam ao mercado duas novas ver-
sões: a Endurance 1.8 AT6 Flex, de entrada,
e a Volcano 2.4 AT9 Flex, a topo da gama
com motores flexíveis. Nessa última, a pica-
pe é equipada com o motor 2.4 Tigershark de
186 cv e 24,9 kgfm, combinado ao câmbio au-
tomático de nove marchas, exclusivo no seg-
mento, além de diversas soluções da Volcano
2.0 Diesel.

Nova versão inicial da linha, a Endurance
é oferecida apenas com o propulsor 1.8 E.torQ
EVO pareado à transmissão automática de
seis marchas. Dentro da boa lista de equipa-
mentos de série se destacam: ar-condiciona-
do, computador de bordo, controles de tração
e de estabilidade, direção elétrica, Hill Hol-
der, quadro de instrumentos com tela multi-
funcional em TFT de 3,5", sensores de pres-
são dos pneus, travas e vidros elétricos (estes
com acionamento um-toque) e volante regu-
lável em altura e profundidade, entre outros.

As versões Freedom 1.8 AT6 e Freedom
2.0 AT9 Diesel ganharam novos itens de sé-
rie, como faróis de neblina com moldura cro-

mada, retrovisores elétricos com memória, ar-
condicionado digital dual zone, câmera de ré,
sistema Uconnect Touch Nav 5", seis alto-
falantes com comandos no volante em couro
e reconhecimento de voz, segunda tomada
12V, segunda entrada USB, barras longitudi-
nais de teto, luz elevada de freio e iluminação
da caçamba, apoia-braço dianteiro e traseiro,
além de maçanetas e retrovisores na cor da
carroceria.

Na configuração flex a novidade são as
rodas de liga leve de 16 polegadas de série,
(aro 17 na diesel, também de liga leve). Am-
bas contam com bancos em couro, air bag de
joelhos para o motorista e side bags, como
opcionais.

Novos itens de série também estão dis-
poníveis agora para as versões Volcano 2.4
AT9 Flex e Volcano 2.0 AT9 Diesel. Elas pas-
sam a contar com Keyless Enter ’n’go (en-

trada no veículo sem usar a chave e aciona-
mento do motor por botão), partida remota,
banco do motorista com regulagem elé-
trica, sensor de chuva, sensor crepuscu-
lar, retrovisor interno eletrocrômico e sen-
sores individuais de pressão dos pneus. A
Volcano 2.0 AT9 Diesel oferece ainda as
inéditas rodas de liga leve de 18 polega-
das. A lista de opcionais tem os já citados
na Freedom e também o teto solar pano-
râmico (que na versão 2.4 Flex estará dis-
ponível a partir de junho).

A recém lançada versão Blackjack
2.4 continua na linha 2019 sem alterações.
Ou seja, mantém seu diferencial no aca-
bamento sem cromados, com todos os
detalhes em preto, tanto por fora quanto
por dentro. O visual externo é dominado
pelo tom grafite em rodas (de liga leve
aro 17), retrovisores externos, friso da gra-
de dianteira e barras de teto. Para completar
o tema “all black”, há uma faixa preta no capô
e na tampa da caçamba e todos os emblemas
foram escurecidos – até mesmo o vermelho
do emblema Fiat foi trocado pelo preto, algo
inédito desde que a logomarca atual foi im-

plantada.
O Toro Blackjack é vendido exclusiva-

mente na cor Preto Carbon. Já as outras ver-
sões estão disponíveis em oito cores, sendo
duas sólidas (Vermelho Colorado e Branco
Ambiente), uma perolizada (Branco Polar) e
cinco metálicas (Marrom Horizon, Prata Melfi,
Preto Carbon, Cinza Antique e Vermelho Tri-
bal).

A saudável “confusão” na sua própria
definição, de SUV com caçamba ou picape
com comportamento dinâmico de SUV, é a
causa principal do seu sucesso. Dessa forma,
o Toro atende tanto ao público urbano, por
seu design e espaço, quanto o rural, por sua
versatilidade, capacidade de carga e motor
diesel aliado à tração 4x4.

Confira como ficou a linha do Fiat
Toro 2019:

Endurance 1.8 Flex AT6 - R$ 90.990
Freedom 1.8 Flex AT6 - R$ 102.990
Volcano 2.4 Flex AT9 - R$ 115.690
Blackjack 2.4 Flex AT9 - R$ 117.490 (in-

clui pintura metálica)
Freedom 2.0 Diesel AT9 4x4 - R$ 131.590
Volcano 2.0 Diesel AT9 4x4 - R$ 142.990

Importados

Novo Honda CR-V Touring chega ao
BrasilA Honda apresenta no mercado brasilei-

ro o novo CR-V. Completamente renovado
em sua quinta geração global, o utilitário es-
portivo apresenta um novo estilo, mais ousa-
do e sofisticado, interior mais espaçoso, ver-
sátil e com qualidade premium, além do pri-
meiro motor turbo na história do veículo. Jun-
tam-se às novidades um conjunto de itens iné-
ditos e tecnologias para melhor conectivida-
de, conforto e conveniência.

O modelo, que chega ao mercado no iní-
cio de abril, importado dos Estados Unidos,
será disponibilizado em versão única Touring,
que agrega o máximo de sofisticação e traz
equipamentos inéditos ao SUV. Com garantia
de três anos, sem limite de quilometragem, o
CR-V Touring estará disponível em todas as
concessionárias Honda pelo preço de R$
179.900.

O design inédito do Honda CR-V mostra
um novo caminho com atitude agressiva, gra-
ças a elementos mais salientes e afilados, fa-
róis estilizados agressivamente cercados por
um conjunto de luzes de rodagem diurna em
LED em forma de asa em todos os modelos e
para-lamas largos e musculosos. O longo capô,
maior distância entre eixos, curto balanço tra-
seiro e as novas saídas duplas do escapamento
dão ao novo CR-V uma aparência ainda mais
sofisticada e atlética.

A dianteira com design como se fosse
moldado pelo vento inclui exclusivos faróis full
LED, bem como as luzes de neblina também
em LED, o sistema inaugurado pela Honda
Active Shutter Grille (fechamento ativo da
grade) que reduz o arrasto aerodinâmico, ro-
das de alumínio de 18 polegadas, colunas A
mais estreitas para melhor visibilidade e es-
capamento duplo esportivo.

Para maior praticidade, há ainda a dispo-
nibilidade, pela primeira vez na Honda, do sis-
tema Hands Free Access Power Tailgate
(porta traseira acessível sem uso das mãos),
que permite abrir e fechar o porta-malas com
um simples movimento do pé para ativar um

sensor sob a traseira do veículo.
Sua largura e distância entre eixos maio-

res favorecem significativamente o espaço in-
terior - o volume total aumentou até 51 litros,
o espaço para pernas no banco traseiro au-
mentou 5,3 centímetros e o comprimento to-
tal do compartimento de carga com os ban-
cos traseiros abaixados é 24,8 centímetros
maior que no modelo anterior.

A cabine mais espaçosa apresenta mate-
riais de alta qualidade, incluindo um novo pa-
inel de instrumentos de toque macio e bancos
com costuras mais intrincadas. Uma nova tela
centralizada de interface TFT colorida para o
motorista contribui para a elegante constru-
ção do novo design.

Informações fundamentais de condução,
como velocidade, rotação e marcha adotada,
bem como alertas, podem ser visualizados no
inédito Head Up Display, que projeta infor-
mações coloridas em um elegante visor trans-
parente que se eleva no momento da partida,
ajustável de acordo com a altura do condutor,
evitando distrações na condução.

Alguns dos itens mais importantes no novo
Honda CR-V incluem a partida elétrica re-
mota do motor, ar-condicionado digital com
duas zonas, com saídas de ar traseiras, freio
de estacionamento elétrico (Electric Parking
Brake - EPB), com sistema Brake Hold, to-
madas USB para recarga na traseira, banco
do passageiro com regulagem elétrica de 4
funções e banco do motorista com 8 ajustes
elétricos e memória, além do teto solar elétri-
co.

O sistema Walk Away Auto Lock se tran-
ca automaticamente quando o motorista dei-
xa o veículo, quando a distância do chaveiro
até o veículo for maior que 2 metros por 2
segundos e quando nenhuma outra chave for
detectada no interior do veículo. Para confir-
mar que o carro está trancado, é emitido um
sinal sonoro e as luzes de emergência piscam.

O CR-V 2018 oferece um espaço para
bagagens largo e profundo. Com a segunda

fileira de assentos dobrada, a área de carga é
também 24,9 cm mais longa. Além disso, o
rebatimento dos bancos traseiros é feito de
forma fácil, com um único movimento. Com
os bancos traseiros dobrados, o CR-V ofere-
ce assoalho de carga totalmente plano desde
a entrada até os bancos dianteiros. Isso faci-
lita carregar e prender grandes objetos ou, num
acampamento, cria uma área para dormir
completamente plana.

Performance e eficiência
O novo CR-V será oferecido no Brasil

com o primeiro motor turbo na história do
modelo: o 1,5 litro DOHC com injeção direta
e quatro cilindros em linha com duplo contro-
le de tempo de abertura das válvulas. Ele traz
potência máxima de 190 cv e 5.600 rpm. O
torque máximo é de 24,7 kgf.m, entre 2.000 e
5.000 rpm. Com a transmissão continuamen-
te variável (CVT) com lógica de controle
Honda G-Shift, o consumo de combustível é
baixo e a performance superior.

O sistema de tração nas quatro rodas Real

Time AWD foi aperfeiçoado. Melhorias na
programação e no sistema resultaram num
aumento do torque do motor (de até 40%) que
pode ser direcionado às rodas traseiras, com
base nas condições de rodagem. O resultado
é melhor desempenho em condições de baixa
aderência, quando a tração integral entra em
ação.

O sistema trabalha em cooperação com
os sistemas Vehicle Stability Assist (VSA -
sistema de estabilidade do veículo) e Motion-
Adaptive Electric Power Steering (EPS - di-
reção elétrica adaptada ao movimento), além
do Brake Hold.

O refinado chassi do novo CR-V propor-
ciona uma dirigibilidade mais ágil e confiante,
maior altura livre do solo e versatilidade geral
superior. Sua suspensão dianteira MacPher-
son e a nova suspensão traseira multibraços
utilizam amortecedores de baixo atrito espe-
cialmente desenvolvidos para o modelo, bem
como barra estabilizadora tubular na diantei-
ra e sólida na traseira, que melhoram o com-

portamento e as respostas na entrada das
curvas e reduzem a inclinação da carroceria.
Para filtrar ainda mais as imperfeições, o CR-
V conta com buchas hidráulicas nas suspen-
sões dianteira e traseira.

A maior bitola do novo CR-V, maior dis-
tância entre eixos e a nova suspensão pro-
porcionam uma ágil dirigibilidade, uma estabi-
lidade que transmite confiança e uma roda-
gem estável e equilibrada.  Enquanto isso, a
compacta suspensão traseira multibraços ofe-
rece uma excelente combinação de qualida-
de de rodagem e dirigibilidade, ao mesmo tem-
po que maximiza o espaço para o banco tra-
seiro e bagagem.

Elevando a capacidade do novo CR-V
como utilitário, a distância até o solo foi au-
mentada para 20,8 cm - um acréscimo de 3,8
cm - sem mudança do centro de gravidade do
veículo. A direção Electric Power Steering
(EPS) com duplo pinhão e redução variável
também contribui para a sensação de contro-
le direto ao volante do CR-V.

O novo CR-V é equipado com modernas
tecnologias de segurança ativa e passiva.
Dentre elas, destaque para os sistemas Agile
Handling Assist (AHA), o Driver Attention
Monitor (Monitoramento de Atenção do
Condutor), o Honda LaneWatch, e o Head
Up Display. Além disso, a segurança é
complementada pela oferta de seis airba-
gs (dois frontais, dois laterais e dois de
cortina), sistema ISOFIX de fixação de
cadeirinhas, freios ABS com EBD, além
do sistema VSA de controle de tração e
estabilidade  e o TPMS de monitoramento da
pressão dos pneus.

O modelo será ofertado nas cores White
Diamond (Perolizada), Lunar Silver (Metáli-
ca), Cristal Black (Perolizada) e Basque Red
(Perolizada) e três opções de acabamento in-
terno, dependendo da cor externa: marfim
(para as cores White Diamond e Basque Red),
preto (para a cor Lunar Silver) ou cinza (para
o Cristal Black).

Hyundai apresenta HB20 Copa
do Mundo FIFA 2018

mato hexagonal com borda e aletas na cor
Cinza Titanium e faróis com máscara negra.
Na traseira, o destaque são as lanternas Cle-
ar Type, que equipam as versões Premium da
linha HB20.

Uma olhada rápida na lateral revela os
retrovisores na cor Cinza Titanium com repe-
tidores de seta, as maçanetas externas cro-
madas e o logotipo da competição nos para-
lamas dianteiros. Na parte de dentro, todas
as versões são equipadas com bancos de couro
e tecido na cor preta com costura dupla em
branco, grafismos em baixo relevo e emble-
ma da Copa do Mundo bordado nos apoios
dianteiros de cabeça, e ainda tapetes de car-
pete também comemorativos.

A central multimídia blueMedia com TV
Digital tem tela de 7" sensível ao toque e ofe-
rece conectividade com Apple CarPlay e
Google Android Auto, este último capaz de
reproduzir o aplicativo Waze. Possui conexão
Bluetooth com streaming de áudio, acesso a
agenda e histórico de chamadas, MP3 player,
reprodutor de fotos e vídeos, conexões USB,
auxiliar, comandos de áudio e Bluetooth no
volante, botão de reconhecimento de voz e
tela de boas-vindas com os logos Hyundai e
Copa do Mundo FIFA.

O HB20 Copa do Mundo FIFA ainda é
equipado com vidros elétricos com acionamen-
to one-touch para as quatro portas, chave
canivete com acionamento para abertura e
fechamento dos vidros, sensores traseiros de
estacionamento, acendimento automático dos
faróis e volante com regulagem de altura e de
profundidade.

A Hyundai Motor Brasil apresenta a
edição comemorativa HB20 Copa do Mun-
do FIFA 2018. O modelo, que será comer-
cializado a partir da segunda quinzena de
abril, é uma homenagem especial da Hyun-
dai aos brasileiros apaixonados por carros
e futebol.

O HB20 Copa do Mundo FIFA 2018 es-
tará disponível em quatro diferentes versões
– nas carrocerias hatch e sedã, com motori-
zações 1.0l com câmbio manual e 1.6l com
câmbio automático –, sempre baseadas no
modelo Comfort Plus e acrescidas de novida-
des tanto na parte externa quanto interna.

Traz atributos exclusivos como central
multimídia blueMedia com TV Digital e tela
de boas-vindas com logos da Hyundai e da
Copa do Mundo FIFA, bancos de couro e te-
cido na cor preta com costura em branco e
logotipo da Copa, além de novas rodas de liga
leve de 15 polegadas na tonalidade grafite.
As cores disponíveis para a série especial são
a sólida Branco Polar, e as metálicas Prata
Sand e Prata Metal.

O design é um dos maiores trunfos da
família HB20 e na edição comemorativa para
a Copa o modelo fica ainda mais atrativo. As
mudanças estéticas incluem a grade em for-
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Motos
Honda CB 500X com novas

condições de aquisição

Com o melhor custo benefício em sua faixa
de preço, a versão 2018 da Honda CB 500X
apresenta uma condição especial de aquisi-
ção para pagamento à vista de R$ 25.900 (não
incluso frete e seguro), com parcelas de R$
499,00 e taxas de juros a partir de 1,29% ao
mês. A condição é válida para todo território
nacional e terá duração de 3 meses.

O motor bicilíndrico de 50,4 cv de potên-
cia e 4,55 kgf.m de torque é capaz de concili-
ar acelerações e retomadas brilhantes sem
que isso resulte em consumo excessivo de
combustível. Aliados da performance equili-
brada da Honda CB 500X são o câmbio de
seis marchas, de engates fáceis e precisos,
no melhor padrão Honda, e o reduzido peso a
seco contido a 183 kg.

A agilidade proporcionada pelo conjunto
ciclístico chassi tipo Diamond de aço e sus-
pensões ajustáveis de curso generoso resulta
na facilidade com que a Honda CB 500X se
deixa conduzir mesmo por pilotos sem grande
experiência.

A sensação de pleno controle e seguran-
ça oferecida pela crossover é em boa parte
devida à sua exata ergonomia, com posição
de pilotagem confortável na qual os destaques
são o guidão largo, o amplo banco em dois
níveis, a carenagem e parabrisa e os eficien-
tes freios a disco dotados de ABS.

O tanque de 17,7L garante ampla autono-
mia, um detalhe não indiferente em uma moto
com um lado touring desenvolvido. Outro fator
importante é o HISS (Honda Ignition Security
System), sistema avançado de identificação da
chave original por meio de chip eletrônico. Tal
dispositivo de segurança inviabiliza a partida
sem a chave original e é diretamente respon-
sável pelo baixo valor das cotações de seguros
das Honda CB 500X.

A modernidade do modelo se estende ao
seu sistema de iluminação em LED e às ple-
nas informações oferecidas pelo quadro de
instrumentos. Totalmente digital, o painel é
dotado de velocímetro, conta-giros, relógio,
hodômetro total e parcial, indicação de con-
sumo de combustível instantâneo e médio,
além de diagnóstico do motor.

Produzida em Manaus, a CB 500X está
disponível nas cores Vermelho Perolizado e
Verde Perolizado e conta com 3 anos de ga-
rantia e o exclusivo Honda Assistance 24h,
que garante assistência durante todo o perío-
do de vigência da garantia em território brasi-
leiro, assim como na Argentina, Chile, Uru-
guai e Paraguai. Uma iniciativa Honda em
ocorrências que impossibilitem o deslocamen-
to de piloto e garupa com a motocicleta, pro-
porcionando conforto e segurança em viagens
ou trajetos urbanos.


