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Indústria paulista fecha 3,5 mil postos
de trabalho no mês de maio

Temer diz que economia mais forte
permitiu liberação do PIS/Pasep
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Tesouro quitou R$ 594,10 milhões
de dívidas de estados e prefeitura

Partidos receberão
R$ 1,7 bilhão para

campanha eleitoral, diz TSE

Esporte
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Comercial
Compra:   3,72
Venda:       3,73

Turismo
Compra:   3,58
Venda:       3,88

Compra:   4,33
Venda:       4,33

Compra: 143,45
Venda:     161,20

Final de semana de muita
velocidade e novidades no

GP da Catalunha

Morbdelli (21) espera poder estar entre os top 10
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Os diretores da Ducati de-
vem estar “arrancando os ca-
belos” por terem deixado Lo-
renzo sair da equipe para a pró-
xima temporada. O piloto, que
correrá pela Honda ao lado de
Marc Marquez, parece ter re-
encontrado o caminho das
boas apresentações do perío-
do que esteve na Yamaha e foi
tri campeão pela fabrica de
Ywata. Após um ano e meio e
bastante reclamação para ajus-
tes na moto vermelha, piloto
conseguiu encaixar seu estilo
de pilotagem com as modifi-
cações realizadas pela fabrica
italiana. Página 7

Liga das Nações
Masculina: Brasil é

superado pelo Canadá
Na primeira partida da

quarta semana da Liga das Na-
ções, a seleção brasileira
masculina de vôlei acabou su-
perada pelo Canadá, neste que
foi apenas o segundo resulta-
do negativo da equipe na com-
petição. Na sexta-feira (15),
em Varna, na Bulgária, o time
verde e amarelo não resistiu
a força dos canadenses e foi
superado por 3 sets a 0, com
parciais de 22/25, 32/34 e 22/
25.  Página 7
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Central  Lucão

Circuito Adventure
Camp 2018:

inscrições para a 1ª
etapa seguem abertas

O Circuito Adventure Camp
2018 prepara-se para a primei-
ra de suas duas etapas na tem-
porada. O palco será o Parque
Estadual da Serra do Mar, em

São Bernardo do Campo, no
ABCD Paulista, nos dias 23
e 24 de junho, um dos prin-
cipais pontos de eventos de
aventura no estado.  Página 7

Duplas brasileiras vão
às quartas e oitavas

de final em etapas na
Áustria e China

Lili (esq) e Josi comemoram
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Fonte: Climatempo

Manhã Tarde Noite

16º C

13º C

Sábado: Chuvoso
durante o dia e a
noite

Previsão do Tempo

Manhã Tarde Noite

19º C

13º C

Domingo: Nubla-
do com aberturas
de sol à  tarde.
Pode garoar de
manhã e à noite.

Manhã Tarde Noite

21º C

14º C

Segunda: Sol com
muitas nuvens.
Pancadas de chuva
à tarde e à noite.

Trump culpa
democratas

por separação
de crianças
imigrantes

EUA: política
de imigração
lota abrigos

para menores
sem

documentação
A superlotação dos chama-

dos centros de atendimento do
governo a crianças é um dos
efeitos da política de tolerân-
cia zero contra a imigração ir-
regular do governo de Donald
Trump.  Página 3

O presidente Donald
Trump acusou na sexta-feira
(15) o Partido Democrata, de
oposição, pela separação de
crianças e pais que tentam cru-
zar ilegalmente a fronteira dos
Estados Unidos com o Méxi-
co. “Eu odeio as crianças sen-
do retiradas [de seus pais].

Página 3

O Tesouro Nacional pa-
gou, em maio, R$ 594,10 mi-
lhões em dívidas atrasadas de
estados e municípios, infor-
mou na sexta-feira (15) o ór-
gão. Do total, R$ 586,46 mi-
lhões referem-se a débitos não
quitados pelo estado do Rio de
Janeiro, R$ 5,46 milhões do
governo de Roraima e R$ 2,18
milhões não honrados pela

prefeitura de Natal.
Nos cinco primeiros meses

de 2018, a União pagou R$
1,36 bilhão de pagamentos em
atraso pelos entes
subnacionais. Desse total, R$
1,33 bilhão cabe ao estado do
Rio de Janeiro; R$ 19,37 mi-
lhões ao estado de Roraima, e
R$ 10,94 milhões à prefeitura
de Natal.   Página 3
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O Tribunal Superior Eleitoral
(TSE) divulgou na sexta-feira
(15) que o montante total do Fun-
do Especial de Financiamento de

Campanha (FEFC) será de R$
1,716 bilhão. Criado no ano pas-
sado para regulamentar o repas-
se de recursos públicos entre as

legendas, o fundo será repartido
entre os diretórios nacionais dos
35 partidos com registro no
TSE.     Página 4

Página 3

Jungmann sugere que
intervenção no Rio seja

prorrogada por mais um ano

Emprega São Paulo possui
3.673 vagas disponíveis

no Estado
Página 2

Cármen Lúcia e Raquel
Dodge cobram fim das

desigualdades de gênero
Dirigentes de duas das prin-

cipais instituições brasileiras,
a presidente do Supremo Tribu-
nal Federal (STF), ministra Cár-
men Lúcia, e a procuradora-ge-
ral da República (PGR), Raquel
Dodge, defenderam a amplia-
ção da participação das mulhe-

res nas posições de poder e o
fim das desigualdades de gêne-
ro no Brasil. Ambas participa-
ram da abertura da 1ª Conferên-
cia Nacional das Procuradoras
da República, na tarde de sex-
ta-feira (15), em Brasília.

Página 4

ANP e Cade criam grupo
para analisar mercado de

combustíveis
Página 3
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P A U L I S T A N A S

Tanto os vereadores da maior Câmara [Brasil e América do
Sul], como o prefeito de uma das maiores cidades do mundo [Bru-
no Covas - PSDB], vão seguir ‘treinando’ e ‘jogando’ após a Copa
do Mundo, nas ‘eliminatórias’ das suas reeleições na eleição de
2020.

P A U L I S T A S

Tanto os deputados da maior Assembleia Legislativa [Brasil e
América do Sul], como o governador França [dono do PSB no
Estado] já ‘jogam’ sua ‘Copa’ [pelas reeleições ou eleição ao go-
verno e Congresso]. ‘Eliminatória’ foi a ‘janela da infidelidade’
partidária.

N A C I O N A I S

O Congresso [senadores e deputados federais] já ‘joga’ por
reeleições, ou por Legislativos e cargos Executivos nos Esta-
dos], com as ‘bolas’ partidárias ‘cheias até o bico’. Na Presidên-
cia Temer (MDB  ex-PMDB) tá fora. Foi eliminado nos ‘jogos’
de 2017.

I N T E R N A C I O N A I S

Um Papa que não resgata o abalado Vaticano [nem como Che-
fe de Estado] e um Presidente que não promove uma Geopolítica
que pelo menos possa dar aos EUA a condição de se manter po-
tência mundial. China, Russia, Índia e muçulmanos agradecem.

H I S T Ó R I A S

Conforme antecipamos, há 2 meses, o PR paulista confirma
que o deputado federal ‘Tiririca’ já é candidato pela 2ª reeleição.
O ‘show’ da política falou mais alto. O comediante tá atendendo
os apelos populares. O ‘espetáculo’ da política pode e deve con-
tinuar ...

D O S

... Será “Vale a Pena Ver de Novo” as relações do PSD [refun-
dado pelo ex-prefeito paulistano e dono nacional Kassab], ao lado
do ex-governador paulista Alckmin (sócio preferencial do PSDB
à Presidência), por sua vez reintroduzindo o DEM (ex-PFL) nas
chapas ...

P A R T I D O S

... tucanas do ex-prefeito paulistano Doria (PSDB) ao gover-
no paulista e de Alckmin à Presidência [pela 2ª vez]. Com Rodri-
go Garcia, literalmente iniciado na política por Kassab, hoje com
certa autonomia de voar, tá rolando o mesmo que rola entre o ex-
tucano ...

P O L Í T I C O S

... Matarazzo, que virá candidato ao Congresso, literalmente
atropelado por Doria quando era vereador e candidato à prefeitura
paulistana em 2016. Finalmente, o próprio Kassab, iniciado lite-
ralmente por Afif [anos 1980 no PL], não tem muito o que fazer ...

E M

... pelo seu criador, que está ‘candidato’ à Presidência pra va-
lorizar e talvez sair novamente ao Congresso]. No abandonado
MDB (ex-PMDB), Skaf oferece saída honrosa ao ‘candidato’ à
Presidência Meirelles: ser seu vice, por ter seu domicílio elei-
toral São Paulo.

S Ã O

... conforme antecipamos, o PODEMOS, da poderosa Renata
Abreu, assumiu a direção da Imprensa Oficial [Estado de São Pau-
lo]. A presidência ficou com o professor Jorge Perez e a chefia
de gabinete com o jovem dirigente nacional Tiago Milhim [28 de
idade] ...

P A U L O

... Além do Direito [Makenzie - SP], tem MBA em Liderança
e Gestão na FGV - Rio, foi secretário parlamentar na Câmara
Federal e presidiu a FUNASA [Fundação Nacional de Saúde]. Ti-
ago Milhim é uma das maiores lideranças jovens da política pau-
lista e brasileira.

E D I T O R

O jornalista Cesar Neto assina esta coluna [diária] de política
desde 1993. Ela tornou-se referência na imprensa e uma via da
liberdade possível. Ele está dirigente na associação “Cronistas
de Política de São Paulo”. Na Internet desde 1996,
www.cesarneto.com foi um dos pioneiros no Brasil.

Por Afonso José

Em junho no Brasil sabe-
mos que comemoramos natu-
ralmente o dia dos Namorados
no qual o romantismo é sem-
pre colocado em evidência.
Para reforçar a importância
dessa data significativa no ca-
lendário brasileiro a Web rádio
FLASHRADIO realizará mais
uma edição da Flashradio Par-
ty com o tema “Eternos Namo-
rados”. O evento acontece no
dia 16 próximo no Robinson’s
Buffet, localizado em São Cae-
tano do Sul – ABC Paulista.

Além dos grandes sucessos
originais do Flash Back – rit-

Romantismo é a tônica de baile de Flash
Back beneficente em São Caetano

Flash Back beneficente reverencia o romantismo em São Caetano
mo musical que dominou os
anos 70, 80 e parte dos 90 em
vários continentes do planeta,
nessa festa os Djs Fuinha e Fer-
nando LP, também vão reprodu-
zir uma seleção de músicas ro-
mânticas para o público recor-
dar fatos marcantes nas vidas de
cada um, ocorridos no passado
recente. A data com certeza será
uma ótima oportunidade para os
casais enaltecerem o seu amor,
a paixão, o carinho e o respeito
para com o parceiro de longa
data.

Essa festa de Flash Back é
um convite imperdível para
quem quer recordar canções
inesquecíveis da época, dançan-

do passinhos tradicionais ao
lado de pessoas de bem com a
vida. Essa que será o segundo
evento do gênero do ano na ci-
dade organizada pela
FLASHRADIO será realizada
das 20h às 2h.

Lembrando que as festas
Flashradio Party são beneficen-
tes as quais o valor líquido arre-
cadado é revertido em projetos
sociais; durante o evento os or-
ganizadores arrecadam 1(um)
quilo de alimento não perecível,
exceto sal e açúcar. Os produ-
tos são doados para um asilo que
passa por dificuldades financei-
ras; portanto lembre-se do pró-
ximo e ajude a quem precisa.

Serviço:
Flashradio Party

Quando: dia 16 de junho – das
20h às 2h
Onde: Robinson’s buffet, rua
Oriente, 199 - São Caetano do
Sul
Preços: R$ 70,00
Pontos de venda: Os convites
podem ser comprados pesso-
almente no Lanches Real Ala-
meda São Caetano, 1917 Bair-
ro Santa Maria – São Caetano
do Sul. Fone: 4220-4355. E
Faro Contábil, Rua Silvia. 579
– Bairro Santa Maria / São Cae-
tano do Sul. Fone: 4220-4438.
DJ Fuinha - Whatsapp (97501-
1218)

A indústria paulista fechou
3,5 mil postos de trabalho em
maio, o que representou queda
de 0,16% em relação a abril,
sem o ajuste sazonal. O levan-
tamento do nível de emprego
em São Paulo foi divulgado  na
sexta-feira (15) pela Federa-
ção e pelo Centro das Indústri-
as do Estado de São Paulo (Fi-
esp e Ciesp).

Foi a primeira vez no ano

que o índice apresentou resul-
tado negativo, após quatro al-
tas consecutivas. No acumula-
do do ano, o saldo é positivo,
com 28,5 mil vagas criadas.

Para o presidente em exer-
cício da Fiesp, José Ricardo
Roriz Coelho, o resultado é
preocupante. “Estamos diante
de um cenário político e eco-
nômico de incertezas. Temos
problemas no câmbio, as em-

presas têm dificuldade de
acesso ao capital de giro e a
taxa de crescimento do PIB
será menor, o que reflete no
emprego. É preocupante. O ano
de 2017 foi ruim e tínhamos a
perspectiva de um 2018 ótimo,
o que não está acontecendo.
Diante deste cenário, nossa
perspectiva para o fechamento
do ano é de emprego negativo”,
disse.

Entre os 22 setores acom-
panhados pela pesquisa, oito fi-
caram positivos, seis ficaram
estáveis e oito, negativos. En-
tre os setores positivos, o des-
taque é para o de produtos ali-
mentícios, que gerou 859 pos-
tos de trabalho. No campo ne-
gativo, o setor que mais fechou
postos de trabalho foi o de
couro e calçados, com menos
1.728 vagas. (Agência Brasil)

Crédito Digital: Desenvolve SP atinge
R$ 40 milhões em financiamentos

Criada pela Agência de De-
senvolvimento Paulista (Desen-
volve SP) para desburocratizar o
acesso das empresas de peque-
no porte ao financiamento de
capital de giro e incentivar a ati-
vidade econômica no Estado, a
plataforma Crédito Digital aca-
ba de atingir a soma de R$ 40
milhões em empréstimos para
400 empresas.

O sistema, único no país, uti-
liza a certificação digital E-
CNPJ para autenticar eletronica-
mente a operação e integrar a
consulta a diversos bancos de
dados, aprovando solicitações
de financiamento em até 48h.

Com ticket médio de R$ 100
mil por operação, as empresas
do interior paulista demandaram
a maior parte dos recursos:
54%. Na divisão setorial, o Co-
mércio foi o principal tomador
de crédito, representando 53%
do montante. Na sequência apa-
rece a Indústria e os Serviços
com 31% e 16%, respectiva-
mente.

“O Crédito Digital foi uma
solução inovadora que deu fôle-
go às pequenas empresas para
manter suas portas abertas, re-
por estoques e pagar fornecedo-
res durante a crise, período no
qual os bancos de varejo costu-

mam restringir o crédito”, diz
Alvaro Sedlacek presidente da
Desenvolve SP.

Como funciona
O Crédito Digital atende

empresas com faturamento anu-
al entre R$ 360 mil e R$ 16 mi-
lhões para financiar a recompo-
sição de estoques, compra de
insumos e matérias-primas ne-
cessárias para atividades do dia
a dia do negócio.

A taxa de juros do financia-
mento é a partir de 1,20% ao
mês com prazo de pagamento de
até 36 meses, incluindo até três
meses de carência. O valor má-
ximo do financiamento é de R$

200 mil por operação.
Ao usar a plataforma os em-

presários recebem de forma on-
line uma simulação do financia-
mento, com valor, prazo, encar-
gos e as prestações mensais. A
aprovação do financiamento
ocorre em até 48h, contadas a
partir do registro da proposta.

Após a concordância com a
negociação, o contrato é gerado
e disponibilizado no sistema.
Para receber a simulação do fi-
nanciamento basta entrar na pá-
gina www.desenvolvesp.com.bre
cadastrar a empresa com o E-
CNPJ. É simples, rápido e total-
mente digital.

Alunos de escola estadual aprendem
a operar estação meteorológica

Em um projeto inovador na
cidade de São José do Rio Pre-
to, no interior paulista, profes-
sores e estudantes da Escola
Estadual Oscar de Barros Serra
Doria operarão uma estação
meteorológica. Recentemente,
a unidade recebeu o equipamen-
to, em iniciativa que integra o
programa “Clima Escola”, de-
senvolvido por docentes da rede
pública de Brasília.

Atualmente, a ação está pre-
sente em 20 instituições de en-

sino no Distrito Federal, cin-
co em Goiânia e outras cinco
no Rio de Janeiro. Ao todo,
cerca de 400 alunos do 6º ano
do Ensino Fundamental ao 3º
ano do Ensino Médio da uni-
dade paulista participarão das
atividades.

Vale destacar que, a cada três
minutos, o aparelho faz a medi-
ção de temperatura, pressão at-
mosférica e umidade relativa do
ar. No fim de cada mês, os rela-
tórios são compilados, por meio

da produção de um backup.
Análises
Cada estação tem custo

aproximado de R$ 300. Contu-
do, a escola estadual recebeu os
equipamentos de forma gratui-
ta. Todos os dados coletados se-
rão debatidos em sala de aula,
com a análise da geografia lo-
cal e da variação da temperatu-
ra, bem como outros assuntos
ligados à meteorologia.

As estações possuem uma
placa “NodeMCU”, aparelho

que faz as medições. No equi-
pamento, há dois sensores, um
capaz de medir a temperatura
e a umidade relativa do ar. O
outro mede a pressão atmos-
férica.

A unidade de São José do
Rio Preto foi a primeira da rede
estadual de ensino a receber a
estação. Além disso, a previsão
é de que duas unidades da região
da Diretoria de Ensino também
participem da iniciativa: em Po-
tirendaba e Guapiaçu.

Ex-alunas de Etec e
Fatec criam aplicativo
de figurinhas da Copa
As gêmeas Isabela e Isadora

Giacomini de Moraes desenvol-
veram um aplicativo de smar-
tphone para os colecionadores
do álbum da Copa do Mundo.
Gratuito e disponível para An-
droid, a plataforma “Minhas Fi-
gurinhas” auxilia o usuário ge-
renciar a coleção e buscar os
cromos que ainda faltam para
completá-lo.

O sistema já ultrapassou 217
mil downloads e está entre os
mais bem avaliados do gênero
pelo público. Aos 22 anos, as ir-
mãs são formadas no curso téc-
nico de Informática para Inter-
net na Escola Técnica Estadual
(Etec) Prof. Rodolpho José Del
Guerra, em São José do Rio Par-
do, e no curso superior tecno-
lógico de Análise e Desenvolvi-
mento de Sistemas da Faculda-
de de Tecnologia do Estado (Fa-
tec) Mococa.

A grande vantagem do apli-
cativo, segundo as jovens, é a
possibilidade de compartilhar as
figurinhas faltantes e repetidas

via aplicativo de mensagens.
“Com um simples clique é pos-
sível cruzar rapidamente as in-
formações e localizar as figuri-
nhas que podem ser trocadas,
sem precisar verificar uma por
uma, economizando tempo, pa-
pel e caneta”, explica Isadora.

Ao baixá-lo, o usuário mar-
ca os cromos que já estão na sua
coleção, navegando pelas própri-
as categorias do álbum: apresen-
tação, estádios, cidades, times e
lendas da copa. “A partir daí, é
feito um cálculo e a tela princi-
pal apresenta um resumo com o
total de adesivos, quantos ainda
faltam e a porcentagem para
completar o livro”, afirma.

Isadora conta que teve a ideia
de criar o aplicativo após perce-
ber o exaustivo trabalho da irmã
em preencher tabelas no compu-
tador com as figurinhas que já ti-
nha no álbum. Pensando em uma
solução prática, as duas resolve-
ram utilizar seus conhecimentos
em programação e, em dois dias,
desenvolveram a plataforma.

Emprega São Paulo
possui 3.673 vagas

disponíveis no Estado
Os cidadãos que buscam um

trabalho no Estado de São Paulo
podem aproveitar as oportunida-
des do programa Emprega São
Paulo/Mais Emprego, agência
de empregos pública e gratuita
gerenciada pela Secretaria do
Emprego e Relações do Traba-
lho (SERT).

Em parceria com o Ministé-
rio do Trabalho e Emprego
(MTE), o programa ofereceu
nesta semana 3.673 oportunida-
des no território paulista.

Aprendiz Paulista
Nesta semana foram 147 va-

gas ofertadas pelo programa co-
ordenado pela SERT para promo-
ver a vivência e inserir os alu-
nos dos cursos técnicos do Cen-
tro Paula Souza (ETECs) no
mercado de trabalho.

Como se cadastrar
Para ter acesso às vagas e aos

programas de qualificação da
SERT, basta acessar o site
www.empregasaopaulo.sp.gov.br,
criar login, senha e informar os
dados solicitados.

Outra opção é comparecer a
um Posto de Atendimento ao
Trabalhador (PAT) com RG, CPF,
PIS e Carteira de Trabalho.

Emprega São Paulo
Desde a implantação do Em-

prega São Paulo, em agosto de
2008, o programa recolocou no
mercado de trabalho mais de
700 mil trabalhadores. O siste-
ma conta com um banco de 3,5
milhões de currículos cadastra-
dos.

Para mais informações so-
bre o Emprega São Paulo/Mais
Emprego e outras ações da
SERT, acesse:
www.empregasaopaulo.sp.gov.br.

www.jornalodiasp.com.br



Tesouro quitou R$ 594,10 milhões
de dívidas de estados e prefeitura
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Trump culpa democratas
por separação de

crianças imigrantes

O Tesouro Nacional pagou,
em maio, R$ 594,10 milhões em
dívidas atrasadas de estados e
municípios, informou na sexta-
feira (15) o órgão. Do total, R$
586,46 milhões referem-se a
débitos não quitados pelo esta-
do do Rio de Janeiro, R$ 5,46
milhões do governo de Roraima
e R$ 2,18 milhões não honrados
pela prefeitura de Natal.

Nos cinco primeiros meses

de 2018, a União pagou R$ 1,36
bilhão de pagamentos em atraso
pelos entes subnacionais. Des-
se total, R$ 1,33 bilhão cabe ao
estado do Rio de Janeiro; R$
19,37 milhões ao estado de Ro-
raima, e R$ 10,94 milhões à pre-
feitura de Natal.

As garantias honradas pelo
Tesouro são descontadas dos
repasses da União aos estados e
aos municípios. Ao longo do ano

passado, no entanto, decisões do
Supremo Tribunal Federal (STF)
impediram a execução das con-
tragarantias do estado do Rio de
Janeiro, marcado por sucessivos
atrasos nos salários dos servido-
res e nos pagamentos a fornece-
dores.

Com a adesão do estado do
Rio de Janeiro ao pacote de re-
cuperação fiscal, no fim do ano
passado, o estado pode contratar

novas operações de crédito com
garantia da União (nas quais o
governo federal cobre atrasos em
parcelas), mesmo estando
inadimplente. A Prefeitura de
Natal está impedida de contrair
financiamentos garantidos pelo
Tesouro até 23 de maio de 2019.
O estado de Roraima não pode
pegar empréstimos com garantia
da União até 30 de maio do pró-
ximo ano. (Agencia Brasil)

A superlotação dos chamados centros de atendimento do governo a
crianças é um dos efeitos da política de tolerância zero contra a imigra-
ção irregular do governo de Donald Trump. Menores separados dos pais
imigrantes, detidos nos Estados Unidos (EUA) por tentar entrar ilegal-
mente no país, estão sendo levados para esses abrigos. Com o aumento
de detenções, há também maior número de crianças nas instituições.

De acordo com a Secretaria de Saúde e Serviços Sociais (HHS, a
sigla em inglês), desde abril foi registrado aumento de 22% no número de
menores que se encontram nesses locais, à espera de decisões judiciais
sobre o destino de pais presos por imigração ilegal.

Segundo levantamento  divulgado pela HHS, existem aproximada-
mente 11.200 crianças imigrantes nesses abrigos. Em abril, eram 8.800.
Entidades de defesa de direitos humanos denunciam que os centros es-
tão trabalhando com 95% da capacidade. O maior desses abrigos está
localizado em Chicago, mas há locais adaptados para acolher menores
em 14 estados.

A separação de famílias por causa da política migratória mais rígida e
a situação de crianças que aguardam as decisões têm preocupado orga-
nismos da sociedade civil que lutam pelos direitos dos imigrantes. A União
Americana de Liberdades Civis questiona em tribunais o modelo de po-
lítica migratória adotado na administração Trump.

O advogado brasileiro Alexandre Piquet, especializado em imigração
e direito de família nos Estados Unidos, disse à Agência Brasil que o
problema vivido hoje no país com relação às crianças imigrantes mostra
que o governo não estava preparado para executar de maneira adequa-
da suas próprias diretrizes.

Segundo ele, antes de Trump, uma família sem permissão de entrada
no país, abordada na fronteira, era deportada diretamente, agora os adul-
tos são encaminhados a prisões porque o governo decidiu fazer com que
essas pessoas respondam a um processo criminal, onde há, na maioria
dos casos, uma prisão.

A lei sempre existiu de acordo com o profissional de imigração, mas
antes o texto não era aplicado com o atual rigor.

“O problema disso tudo é que essas famílias entram normalmente
com menores de idade e, nesse processo, as crianças são separadas dos
pais com a justificativa de que os filhos não podem pagar pelos crimes”,
afirmou Piquet. “Assim, as crianças separadas dos pais são enviadas a
esses abrigos e, em tese, deveriam ficar no máximo 72 horas nesses lo-
cais”.

Piquet explicou que com os pais presos e o trabalho de diferentes
agências envolvidas (Imigração, HHS e a própria Justiça), muitas vezes
os prazos não são cumpridos e o governo tem buscado outros abrigos
temporários. “As crianças ficam sob a responsabilidade da HHS. Obvi-
amente, com o aumento do número de prisões não há uma estrutura ade-
quada para elas”, destacou o brasileiro, que é membro da Associação
Americana de Advogados de Imigração (Aila, a sigla em inglês).

O Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos
(Acnudh) condenou, na semana passada, a separação de crianças dos
pais. A agência da ONU recomendou que as crianças sejam protegidas e
afirmou que os Estados Unidos devem parar imediatamente com a sepa-
ração de famílias.

Segundo a Acnudh, a medida é uma violação séria dos direitos dos
menores. Em entrevista coletiva na semana passada, a porta-voz da agên-
cia, Ravina Shamdasani, lembrou que o governo dos EUA é o único no
mundo que não ratificou a Convenção sobre os Direitos da Criança.

O caso da brasileira Jocelyn (sobrenome não divulgado a pedido da
imigrante) foi destaque em vários canais de TV e na internet, nos Estados
Unidos, no começo deste mês. Ela e o filho de 14 anos foram detidos na
fronteira entre o México e os EUA em novembro do ano passado. Joce-
lyn afirmou que tentava atravessar a fronteira para pedir asilo e fugir do
marido violento.

Depois de ser presa, a brasileira ficou oito meses separada do filho
adolescente. Chegou a ser detida em uma prisão federal. O garoto foi
levado a um abrigo para menores. Os dois só se reencontraram depois
da ajuda de uma organização não governamental americana que atua em
defesa dos direitos civis.

O advogado Alexandre Piquet afirmou que o caso de Jocelyn aca-
bou chamando a atenção da imprensa, o que também fez com o que
ganhasse repercussão internacional e a atenção de defensores de direitos
civis e da própria ONU.

“O caso de Jocelyn foi uma situação extrema. Ficou oito meses no
centro de detenção em Chicago, eles podiam se falar uma vez por sema-
na e ele estava em condições que não eram ideais”, comentou.

Piquet, que também é especializado em direito de família nos Estados
Unidos, informou que a brasileira está sendo apoiada e que entrou com
uma ação contra o governo, por negligência, separação de família e pela
infração de direitos constitucionais”.

O advogado lembrou que também há um movimento no Congresso
americano -  75 democratas já enviaram carta ao governo ameaçando
entrar com uma ação para que sejam criados abrigos temporários mais
adequados. (Agencia Brasil)

O presidente Donald Trump acusou na sexta-feira (15) o Partido
Democrata, de oposição, pela separação de crianças e pais que tentam
cruzar ilegalmente a fronteira dos Estados Unidos com o México. “Eu
odeio as crianças sendo retiradas [de seus pais]. Os democratas têm que
mudar a lei. Essa é uma lei deles”, disse Trump em uma entrevista no
gramado da Casa Branca.

Trump já tinha culpado os democratas pela separação de famílias em
uma mensagem pelo Twitter, no início de junho. Na ocasião, o presidente
disse que a separação de famílias na fronteira era culpa das “más leis
aprovadas pelos democratas”.

A legislação que permite a separação das crianças dos pais sempre
existiu, segundo especialistas em imigração nos Estados Unidos. A dife-
rença, no entanto, é que o texto não era aplicado com o atual rigor.

Em maio, o procurador-geral dos Estados Unidos Jeff Sessions anun-
ciou que começaria a implementação de uma norma de “tolerância zero”
na fronteira. Sessions afirmou que, se alguém tentasse entrar ilegalmente
nos Estados Unidos com uma criança, essa pessoa seria processada e
separada do menor como determina a lei norte-americana.

Uma reportagem do jornal The New York Times, publicada em abril,
revelou que mais de 700 crianças foram retiradas de adultos que alega-
vam ser pais dos menores, desde outubro do ano passado. O número
inclui mais de 100 crianças com menos de 4 anos. (Agencia Brasil)

EUA: política de
imigração lota abrigos

para menores sem
documentação

Temer diz que economia mais forte
permitiu liberação do PIS/Pasep

O presidente Michel Temer
disse nesta sexta-feira (15) que
a economia brasileira está
“mais forte” e por isso o gover-
no federal tem autorizado o sa-
que de contas inativas do PIS e
do Pasep. Por meio de sua con-
ta pessoal no Twitter, Temer di-
vulgou um vídeo com o calen-
dário da liberação, que pode in-
jetar cerca de R$ 19,5 bilhões
na economia do país. Segundo
ele, a ampliação do direito ao
saque para pessoas de todas as
idades “só foi possível” devido

aos resultados econômicos.
“Quando assumi o governo,

há dois anos, eu disse que iria
recuperar a economia do país e,
com a economia mais forte, li-
berei para você o saldo das con-
tas inativas do Fundo de Garan-
tia [FGTS]. Depois tivemos os
primeiros saques do PIS/Pasep,
dinheiro que foi direto para o
seu bolso. Agora são mais R$
39 bilhões que vão ajudar os
brasileiros a pagar uma dívida,
fazer uma viagem, comprar um
móvel novo para sua casa ou até

poupar esse recurso para outro
momento mais para frente”,
disse o presidente na gravação.

A regulamentação do saque
das contas inativas dos progra-
mas de Integração Social (PIS)
e de Formação do Patrimônio
do Servidor Público (Pasep) foi
oficializada pelo Palácio do
Planalto na última quarta-feira
(13). No comunicado, Temer
também afirma que quem pos-
sui conta na Caixa Econômica
Federal ou no Banco do Brasil
receberá o depósito de forma

automática.
“Fico feliz em dar essa no-

tícia porque vai melhorar a sua
vida e ajudar a melhorar ainda
mais a economia do país”,
acrescentou. De acordo com o
calendário, os cotistas com
mais de 57 anos terão direito ao
saque entre os dias 18 e 29 des-
te mês. A partir de 8 de agosto,
será liberado o crédito para os
correntistas e, de 14 a 28 de
setembro, os beneficiários de
todas as idades terão os recur-
sos liberados. (Agencia Brasil)

Dólar recua após intervenção do BC;
Ibovespa também fecha em baixa

A decisão do Banco Central
(BC) de continuar atuando na
próxima semana com leilões de
swaps cambiais (venda futura da
moeda norte-americana) reper-
cutiu na sexta-feira (15) na co-
tação do dólar, que teve queda de
2,15%, sendo comercializado a
R$ 3,73 para venda.

O BC anunciou na quinta-fei-

ra (14) à noite que fará uma nova
oferta de US$ 10 bilhões na se-
mana que vem, repetindo a inje-
ção de US$ 20 bilhões nesta se-
mana. O dólar fechou a semana
em alta de 0,63%.

O índice da Bolsa de Valo-
res de São Paulo (Ibovespa) re-
petiu a quinta queda da semana,
fechando em baixa de 0,93%

com 70.757 pontos, depois de
romper o patamar à tarde abaixo
dos 70 mil pontos, fato não re-
gistrado desde agosto de 2017.

Influenciada por incertezas
no cenário eleitoral e os efeitos
da decisão dos Estados Unidos
em taxar produtos da China, pa-
péis de grandes companhias bra-
sileiras acompanharam o cená-

rio de queda. Ações preferenci-
ais da Petrobras registraram que-
da de 2,19% e da Vale, de 5,53%.
Os papeis preferenciais da Ele-
trobras também recuaram
7,95%, com uma preocupação
dos investidores em relação ao
leilão de privatização de seis dis-
tribuidoras de energia da estatal.
(Agencia Brasil)

CNC prevê queda de 0,5% nas vendas
do setor de serviços em 2018

As paralisações de maio e a
carência de investimentos man-
têm as expectativas do setor do
comércio no campo negativo e
a Confederação Nacional do
Comércio de Bens, Serviços e
Turismo (CNC), em consequên-
cia, projeta queda de 0,5% no
volume de receitas do setor, no
fechamento do ano.

As projeções da Fecomér-
cio foram feitas mesmo com o
setor tendo fechado abril com
volume de receitas de serviços
tendo avançado 1% na compara-
ção com março, segundo dados

da Pesquisa Mensal de Serviços
(PMS), divulgada na quinta-fei-
ra (14) pelo IBGE, no melhor
resultado do setor desde novem-
bro de 2017, quando também
registrou crescimento de 1%.

Na avaliação da CNC, ainda
não é possível confirmar o iní-
cio do processo de recuperação
do nível de atividade nos servi-
ços, mesmo porque nos quatro
primeiros meses do ano, o se-
tor acumulou retração de 0,6%
ante o mesmo período de 2017,
queda inferior àquela percebida
nos mesmos períodos dos três

últimos anos.
Para o economista-chefe da

CNC, dentre as atividades que
compõem o setor produtivo, as
de serviços são as com maior
dificuldade em recuperar o cres-
cimento.

“Além do fraco nível geral de
atividade econômica interna, a
carência de investimentos, de-
correntes das incertezas relaci-
onadas ao quadro político de
2018, ainda se coloca como um
obstáculo à recuperação das ati-
vidades contempladas na PMS,
uma vez que a maior parte das

receitas geradas tem origem na
prestação de serviços entre as
empresas”.

Ele explicou que, mesmo
considerando a preservação do
cenário favorável em relação ao
comportamento dos preços e
aos custos dos investimentos
para a segunda metade de 2018,
além da menor previsibilidade
decorrente das indefinições do
quadro político, “as incertezas
deverão continuar promovendo
a volatilidade cambial e inibin-
do os investimentos”. (Agencia
Brasil)

Copa do Mundo deve movimentar
R$ 252 milhões em bares e restaurantes

A Copa do Mundo deverá ge-
rar um incremento de R$ 251,7
milhões no faturamento das ati-
vidades especializadas em servi-
ços de alimentação, como bares
e restaurantes. A estimativa, di-
vulgada na sexta-feira (15), é da
Confederação Nacional do Co-
mércio de Bens, Serviços e Tu-
rismo (CNC). O aumento da cli-
entela nos meses de junho e ju-
lho corresponderá a 3,3% do fa-
turamento médio mensal normal.

Quase metade (48,6%) dos
valores de faturamento espera-
dos pelo setor de alimentação
estão concentrados em São Pau-

lo (R$ 82,1 milhões) e Rio de
Janeiro (R$ 40,3 milhões). O
Paraná aparece em seguida, com
uma receita de R$ 33 milhões.

Consumo
A CNC aponta também que

9,9% das famílias brasileiras que
moram em capitais pretendem fa-
zer algum tipo de gasto relacio-
nado ao setor de alimentação por
causa do Mundial de 2018. Desse
percentual, 1,9% pretende gastar
em bares e restaurantes.

A intenção de consumo de
alimentos e bebidas em casa se
manteve equivalente ao verifica-
do em 2014, com cerca de 53%.

Para as famílias de maior poder
aquisitivo, no entanto, cresceu a
preferência pelo consumo do-
miciliar, passando de 40,4% em
2014 para 50,6% em 2018.

Comparação com 2014
A estimativa de faturamento

para a Copa deste ano represen-
ta uma queda de 36,9% em rela-
ção aos R$ 399 milhões fatura-
dos durante o torneio de 2014.
Segundo a CNC, a diferença está
relacionada à diminuição do flu-
xo turístico nacional e interna-
cional, tendo em vista que os
jogos anteriores ocorreram no
Brasil.

A crise econômica também
foi apontada pela Divisão Eco-
nômica da CNC como justifica-
tiva para uma menor movimen-
tação financeira no período.

Nos últimos quatro anos, os
serviços de alimentação acumu-
laram uma variação média de
29,9%, enquanto o Índice de
Preços ao Consumidor Amplo
(IPCA) avançou 25,9%. As mai-
ores altas de preços ocorreram
no Distrito Federal (+60%) e no
Rio Grande do Sul (+37%). Por
outro lado, Bahia (+24,7%) e
Goiás (+26,5) registraram as
menores altas. (Agencia Brasil)

ANP e Cade criam grupo para
analisar mercado de combustíveis

O Conselho Administrativo
de Defesa Econômica (Cade) e
a Agência Nacional do Petróleo,
Gás Natural e Biocombustíveis
(ANP) criaram um grupo de tra-
balho para estudar mudanças no
mercado de combustíveis do
país. Os órgãos vão atuar em
conjunto no âmbito do Sistema
Brasileiro de Defesa da Concor-
rência.

Em nota, a autarquia e a agên-
cia informaram que o objetivo do
grupo é analisar a estrutura do
mercado de combustíveis, ava-
liar a implementação das medi-

das propostas pelo Cade para
repensar o setor de combustíveis
e a possibilidade da adoção per-
manente das medidas regulató-
rias excepcionais apresentadas
pela ANP.

Também é intenção do gru-
po promover a concorrência
como instrumento para elevar a
competitividade e a inovação na
economia brasileira.

Em meio à paralisação de
caminhoneiros autônomos, no
último mês, que afetou o abas-
tecimento em várias partes do
país, os órgãos já haviam anun-

ciado que estudariam medidas
para a regulação do setor de
combustíveis, como a criação
desse grupo de trabalho.

Na ocasião, o Cade divulgou
um estudo com nove propostas
para aumentar a concorrência no
setor de combustíveis como for-
ma de reduzir os preços ao con-
sumidor final. As sugestões en-
volvem questões regulatórias,
estrutura tributária e outras al-
terações institucionais de cará-
ter geral.

A portaria que cria o grupo
foi assinada na quinta-feira (14)

pelo presidente do Cade, Alexan-
dre Barreto, e pelo diretor-ge-
ral da ANP, Décio Oddone. O
grupo será composto por seis
membros, sendo três de cada
órgão, e coordenado pelo Depar-
tamento de Estudos Econômi-
cos do Cade e pela Superinten-
dência de Defesa da Concorrên-
cia e Estudos e Regulação Eco-
nômica da ANP.

A partir da primeira reunião,
o grupo tem prazo de 90 dias
para a conclusão dos trabalhos,
prorrogável por mais 90 dias.
(Agencia Brasil)
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A Advocacia-Geral da União
(AGU) defendeu na sexta-feira
(15) no Supremo Tribunal Fede-
ral (STF) a validade da resolução
da Agência Nacional de Transpor-
tes Terrestres (ANTT) que tabe-
lou os preços mínimos de fretes
para o transporte rodoviário.

De acordo com a AGU, a fi-
xação do preço mínimo do frete
tenta garantir valor adequado
para a prestação do serviço, que
deve ser compatível com os cus-

tos incorridos no transporte ro-
doviário de carga. O parecer da
advocacia foi enviado à Corte por
meio de mensagem do presiden-
te Michel Temer, uma formali-
dade por ocupar a chefia do Exe-
cutivo e ser o responsável pela
assinatura da medida provisória
que tratou da matéria.

A manifestação enviada do
STF foi solicitada pelo ministro
Luiz Fux, relator de três ações
contra a tabela de frete, proto-

coladas pela Associação do
Transporte Rodoviário de Carga
Do Brasil, Confederação da
Agricultura e Pecuária do Bra-
sil (CNA) e a Confederação Na-
cional da Indústria (CNI).

O tabelamento do frete foi
uma das reivindicações de cami-
nhoneiros atendidas pelo gover-
no no fim do mês passado para
tentar encerrar a paralisação que
durou 11 dias, afetando o abas-
tecimento e diversos setores da

economia.
Na quinta-feira (14), Fux

suspendeu temporariamente to-
das as 53 ações que contestam a
resolução da ANTT que tabelou
os preços mínimos de fretes,
atendendo a um pedido da AGU.
Na decisão, o ministro entendeu
que a suspensão das ações é ne-
cessária para evitar decisões
conflitantes na Justiça até que o
tema seja julgado pelo STF.
(Agencia Brasil)

Cármen Lúcia e Raquel Dodge cobram
fim das desigualdades de gênero

Dirigentes de duas das prin-
cipais instituições brasileiras, a
presidente do Supremo Tribunal
Federal (STF), ministra Cármen
Lúcia, e a procuradora-geral da
República (PGR), Raquel Dod-
ge, defenderam a ampliação da
participação das mulheres nas
posições de poder e o fim das
desigualdades de gênero no Bra-
sil. Ambas participaram da aber-
tura da 1ª Conferência Nacional
das Procuradoras da República,
na tarde de sexta-feira (15), em
Brasília.

A presidente do STF avaliou
que “o Brasil tem como um dos
principais problemas a serem
enfrentados o de superar as de-
sigualdades”. Relembrando a
elaboração da Constituição Fe-
deral, que em outubro comple-
tará 30 anos, Cármen Lúcia afir-

mou que, devido à marcante de-
sigualdade e a existência de pre-
conceitos contra mulheres, a
Carta Magna destaca o princípio
da igualdade e aponta expressa-
mente que homens e mulheres
são iguais perante a lei.

Ao contrário do que consta
na norma, contudo, citou que o
Brasil ainda convive com atos
de violência praticados contra
mulheres pelo fato de serem
mulheres e também com um
maior número de homens elei-
tos para os cargos legislativos,
embora as mulheres sejam a
maior parte da população. “To-
das essas desigualdades são ape-
nas a expressão de uma socie-
dade que ainda não aprendeu a
igualar”, afirmou.

Políticas afirmativas
A ampliação da participação

feminina também foi defendida
por Raquel Dodge, primeira
mulher a assumir a Procurado-
ria-Geral da República. Para tan-
to, a procuradora-geral citou a
necessidade de políticas afirma-
tivas, a exemplo da destinação
de, no mínimo, 30% do Fundo
Partidário para candidaturas de
mulheres pelo STF, regra que já
valerá nas eleições deste ano. Na
legislatura atual, parlamentares
mulheres ocupam apenas 10%
das vagas na Câmara dos Depu-
tados.

Além da representação na
política, Raquel Dodge avaliou
que, apesar de avanços conquis-
tados ao longo do último sécu-
lo, como o direito de votar e ser
votada e o de gerir o próprio pa-
trimônio após o casamento, “os
direitos das mulheres ainda es-

tão sendo construídos, e isso é
preciso reconhecer e declarar”.
Diante desse quadro, a procura-
dora-geral se comprometeu a
“reivindicar que homens e mu-
lheres sejam reconhecidos e tra-
tados como iguais, em beneficio
de todos”.

A 1ª Conferência Nacional
das Procuradoras da Repúbli-
ca conta com a participação de
mulheres que chefiam o Mi-
nistério Público da França, do
Paraguai e de Portugal, parla-
mentares e cerca de 100 inte-
grantes dos três níveis da car-
reira. As procuradoras debate-
rão ingresso, permanência e
movimentação na carreira,
condições de trabalho e empo-
deramento, liderança e partici-
pação político institucional.
(Agencia Brasil)

Partidos receberão R$ 1,7 bilhão
para campanha eleitoral, diz TSE
O Tribunal Superior Eleito-

ral (TSE) divulgou na sexta-fei-
ra (15) que o montante total do
Fundo Especial de Financiamen-
to de Campanha (FEFC) será de
R$ 1,716 bilhão. Criado no ano
passado para regulamentar o re-
passe de recursos públicos en-
tre as legendas, o fundo será re-
partido entre os diretórios naci-
onais dos 35 partidos com regis-
tro no TSE, em conformidade
com as regras de distribuição es-
tabelecidas na Resolução nº
23.568/2018, aprovada pela
Corte Eleitoral no fim de maio.

Pelas regras, 98% do mon-
tante serão divididos de forma
proporcional entre os partidos,
levando em conta o número de
representantes no Congresso
Nacional (Câmara e Senado).
Isso significa que as siglas que

elegeram o maior número de par-
lamentares em 2014 e aquelas
que seguem mantendo o maior
número de cadeiras legislativas
receberão mais recursos, com
destaque para PMDB, PT e
PSDB, que vão contar com co-
tas de R$ 234,2 milhões, R$
212,2 milhões e R$ 185,8 mi-
lhões, respectivamente. Em se-
guida, aparecem o PP (R$ 131
milhões) e o PSB (R$ 118 mi-
lhões) entre as legendas benefi-
ciadas com as maiores fatias.

Apenas os 2% restantes (R$
34,2 milhões) serão repartidos
igualmente entre os partidos
com registro no TSE, indepen-
dentemente de haver ou não re-
presentação no Congresso. Nes-
se caso, os partidos que não con-
tam com nenhum parlamentar no
Legislativo federal receberão a

quantia de mínima de R$ 980,6
mil do fundo eleitoral.

Essas serão as primeiras
eleições gerais do país na vigên-
cia da proibição de doação finan-
ceira de empresas a candidatos
e partidos políticos, conforme
decisão do Supremo Tribunal
Federal (STF), tomada em 2015.
Por causa disso, os recursos do
Fundo Eleitoral representam a
principal fonte de financiamen-
to da campanha.

De acordo como o TSE, os
recursos do fundo somente serão
disponibilizados às legendas após
a definição dos critérios para a sua
distribuição interna dentro dos
partidos, que devem ser aprovados,
em reunião, pela maioria absoluta
dos membros dos diretórios na-
cionais. Tais critérios devem pre-
ver a obrigação de aplicação mí-

nima de 30% do total recebido do
fundo para o custeio da campanha
eleitoral de mulheres candidatas
pelo partido ou coligação. Os mai-
ores partidos ainda não definiram
de que forma vão dividir os recur-
sos do fundo eleitoral entre os
seus candidatos.

Em seguida, os órgãos naci-
onais das legendas devem enca-
minhar ofício ao TSE indicando
os critérios fixados para a dis-
tribuição do fundo. O documen-
to deve estar acompanhado da ata
da reunião que definiu os parâ-
metros, com reconhecimento de
firma em cartório, de prova ma-
terial de ampla divulgação dos
critérios de distribuição, e da
indicação dos dados bancários da
conta corrente aberta exclusiva-
mente para a movimentação dos
recursos. (Agencia Brasil)

O ministro da Segurança
Pública, Raul Jungmann, suge-
riu  na sexta-feira (15) que
a intervenção federal no Rio de
Janeiro seja prorrogada por
mais um ano, até o fim de
2019. O decreto legislativo
aprovado pelo Congresso Na-
cional autorizou a União a in-
tervir no Rio de Janeiro na área
da segurança até o dia 31 de
dezembro deste ano.

Segundo ele, é importante
que o futuro governador e o pró-
ximo presidente da República
avaliem a manutenção das forças
federais no comando da seguran-
ça. “Dado o avanço que vai acon-

Jungmann sugere que
intervenção no Rio
seja prorrogada por

mais um ano
tecer, eu acredito que o futuro
governante do Rio de Janeiro
agiria de bom senso se dispuser-
se a prolongar pelo menos por
mais um ano esta intervenção.
Porque é o tempo necessário
para que a gente possa concluir
o legado. Se nós tivermos mais
tempo, melhores resultados vi-
rão”, disse Jungmann.

Ele participou na sexta-fei-
ra, no Comando de Operações
Navais, de palestra sobre o Sis-
tema de Gerenciamento da
Amazônia Azul, que inclui toda
a costa marítima brasileira e
também a Baía de Guanabara.
(Agencia Brasil)

Maia promete votar
projetos relacionados

à Petrobras e
Eletrobras

Os projetos de lei para a
venda de seis distribuidoras da
Eletrobras e o que autoriza a
Petrobras a vender áreas de
cessão onerosa do pré-sal de-
vem ser votados na próxima
semana na Câmara dos Depu-
tados. Segundo o presidente da
Casa, Rodrigo Maia, o gover-
no tem trabalhado para isso e
há quórum para aprovação.

O deputado disse que está
inteiramente dedicado à apro-
vação dos dois projetos na Câ-
mara dos Deputados ante a im-
portância que têm para o país e
o seu próprio estado, o Rio de
Janeiro. De acordo com ele, a
venda das concessionaras “re-
solve um passivo grande de Ele-
trobras” e a autorização para a
Petrobras vender áreas de ces-
são onerosa do pré-sal permi-
te novos investimentos no seu
estado.

Maia deu a declaração para
a imprensa após participar na
sexta-feira (15) do 3º Encon-
tro Anual da Câmara Espanho-
la de Comércio no Brasil, no
Museu de Amanhã, no centro da
capital fluminense, que tratou
do tema o Futuro do Rio de Ja-

neiro. O interventor federal na
segurança pública do Rio, Wal-
ter Braga Netto, também par-
ticipou do evento, que foi fe-
chado para a imprensa. Ele não
deu entrevista depois.

Segundo Maia, também es-
tão na pauta para a semana que
vem o projeto do transporte de
carga e o cadastro positivo,
mas a prioridade é a desestati-
zação. “Nós vamos votar a au-
torização da venda das seis dis-
tribuidoras na quarta-feira, e na
terça-feira nós vamos votar a
cessão onerosa e talvez o
transporte de carga”.

O presidente da Câmara
afirmou que o objetivo é con-
tribuir para a retomada da eco-
nomia do país, sem descuidar
da responsabilidade fiscal.
“Eu acho que é um momento
de muita necessidade e de res-
ponsabilidade aqui. E eu acre-
dito que a Câmara contribui,
como já contribuiu a semana
passada em outros projetos,
terminando de votar o cadas-
tro positivo e votando, princi-
palmente, a cessão onerosa e
as distribuidoras”. (Agencia
Brasil) BNDES: não há evidência de que

excesso de caminhões motivou greve
O Banco Nacional de Desen-

volvimento Econômico e Soci-
al (BNDES) publicou  na quin-
ta-feira  (14) os resultados de um
estudo em que procurou inves-
tigar se o aumento da frota naci-
onal de caminhões influenciou
a deflagração da greve ocorrida
no mês passado. “Não é possí-
vel estabelecer essa relação, ao
contrário do que tem sido defen-
dido por alguns economistas”,
conclui a instituição financeira.

A pesquisa, intitulado O
BNDES e a crise dos caminho-
neiros, buscou responder se o
principal fator por trás da para-
lisação teria sido o Programa de
Sustentação do Investimento
(PSI), que vigorava entre 2009
e 2015 e oferecia crédito para
a aquisição de caminhões. Essa
tem sido uma hipótese lançada

por alguns economistas críticos
da atuação do banco, para os
quais houve elevação artificial
da frota no país e, consequen-
temente, derrubada do valor do
frete.

“O argumento que coloca o
BNDES no centro do problema
costuma ser ilustrado pelas ta-
xas de juros nominais de 2,5%
ao ano (desconsiderando o
spread), praticadas entre setem-
bro e dezembro de 2012, no
âmbito do PSI. Levando em
conta que a inflação naquele ano
foi de cerca de 6%, o programa
implicava uma taxa real de ju-
ros fortemente negativa, o que
estimularia a aquisição de cami-
nhões novos. Cabe então anali-
sar se esse movimento efetiva-
mente derrubou o preço do fre-
te”, propõe o estudo.

O levantamento se valeu de
dados da Agência Nacional de
Transportes (ANTT) e da Asso-
ciação Nacional dos Fabricantes
de Veículos Automotores (Anfa-
vea). Ele mostrou que, apesar
das condições favoráveis de fi-
nanciamento, a produção de ôni-
bus e caminhões apresentou uma
retração de 38% em 2012.

Além disso, entre 2011 e
2017, a taxa de expansão média
da frota de caminhões foi de ape-
nas 2,8% ao ano e há uma esta-
bilidade nos últimos anos. A pes-
quisa aponta ainda que o preço
relativo do frete não teve a es-
perada queda. “Na verdade, o
movimento foi errático com o
passar dos anos, sendo que seu
valor no período 2014/2016 é
superior ao preço vigente no
período 2010/2011”.

Diesel
Para o BNDES, o desempe-

nho frustrante da atividade asso-
ciado ao aumento dos custos re-
centes seria uma hipótese mais
promissora para tentar explicar
a crise. O banco aponta que a
greve foi consequência das su-
cessivas elevações no preço do
diesel, que consumiu o pequeno
espaço disponível de ganho dos
caminhoneiros até um ponto crí-
tico que desencadeou a paralisa-
ção.

“A dinâmica dos preços do
diesel, é bom frisar, decorreu
tanto das elevações nos preços
internacionais do petróleo,
quanto da depreciação da taxa de
câmbio, que estavam na base da
política de preços até então pra-
ticada pela Petrobrás”, registra
o estudo. (Agencia Brasil)

PF apreende pássaros e tartarugas
em operação contra tráfico animal

A Polícia Federal em São
Paulo apreendeu na sexta-feira
(15) 20 pássaros e duas tarta-
rugas, além de diversas anilhas
de identificação para aves com
suspeitas de adulteração ou fal-
sificação. A Operação Horizon-
te tem como objetivo o com-
bate ao tráfico de animais sil-
vestres.

As anilhas são expedidas
pelo Instituto Brasileiro do
Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renováveis (Ibama) e
possuem números únicos de
identificação dos animais. Du-
rante a operação, a PF encon-
trou anilhas adulteradas ou fal-
sificadas.

Seis mandados de busca e

apreensão foram cumpridos nas
cidades de São Paulo e Presi-
dente Prudente. Os mandados
ocorreram em criadores ama-
dores suspeitos de comerci-
alizar aves, o que é proibido
pela legislação. Alguns criado-
res sequer tinham autorização
do Ibama. Os animais apreendi-
dos foram encaminhados para o

Parque Ecológico do Tietê, mas
está sendo analisada a possibi-
lidade deles serem reintroduzi-
dos na natureza.

Os investigados poderão res-
ponder pelos crimes de manu-
tenção de animais silvestres em
cativeiro sem licença ou autori-
zação e falsificação de selo ou
sinal público. (Agencia Brasil)12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456
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Final de semana de muita
velocidade no GP da Catalunha
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Sexta-feira 15/06/2018 09:00

EGITO  0 X 1 URUGUAI

Sexta-feira 15/06/2018 12:00

MARROCOS  0 X 1 IRA

Sexta-feira 15/06/2018 15:00

PORTUGAL 3  X 3 ESPANHA

Sábado 16/06/2018 07:00

FRANÇA  X AUSTRALIA

Sábado 16/06/2018 10:00

ARGENTINA  X ISLANDIA

Sábado 16/06/2018 13:00

PERU  X DINAMARCA

Sábado 16/06/2018 16:00

CROACIA  X NIGÉRIA

Domingo 17/06/2018 09:00

COSTA RICA  X SERVIA

Domingo 17/06/2018 12:00

ALEMANHA  X MEXICO

Domingo 17/06/2018 15:00

BRASIL  X SUIÇA

Segunda-feira 18/06/2018 09:00

SUECIA  X COREIA

Segunda-feira18/06/2018 12:00

BELGICA  X PANAMÁ

Segunda-feira 18/06/2018 15:00

TURQUIA  X INGLATERRA

Agenda da Copa

Valentino Rossi
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Járcio Baldi

Um primeiro dia com várias
quedas: Redding, Zarco, Alex
Rins, o ítalo-brasileiro Morbide-
lli e o piloto que mais quedas teve

ate o momento, o atual campeão
mundial, Marc Marquez. O esti-
lo agressivo do espanhol talvez
seja o motivo principal de tantas
quedas. Parece que o piloto está
sempre buscando ir além de seus

limites. Depois de Lorenzo, ou-
tro piloto que resolveu andar bem
após a demissão da sua equipe, a
Suzuki, foi Andrea Ianone, que
correrá pela italiana Aprilia nas
próximas duas temporadas.

O italiano foi o segundo na
tabela de tempos dessa sexta fei-
ra seguido pelo espanhol, Mave-
rick Viñales. Foram três marcas
distintas nas primeiras coloca-
ções: Ducati, Suzuki e Yamaha,
demonstrando um equilíbrio nes-
ta temporada. A Suzuki dispensou
Ianone, mas já contratou o Joan
Mir de apenas 20 anos, que atu-
almente corre na categoria
Moto2. O espanhol estreou no
mundial da motovelocidade na
antepenúltima etapa de 2015 na
categoria Moto3 sendo já cam-
peão no ano de 2017.

A Suzuki está demonstrando
com isso que está investindo em
jovens talentos, almejando voos

mais altos para o futuro. Valenti-
no Rossi, que ficou apenas com
o 12º tempo de ontem, expres-
sou sua opinião sobre a ida de
Lorenzo para a Honda: “Fiquei
surpreso com a notícia, eu não
tinha ouvido nenhum boato sobre
isso, eles foram bons em manter
o segredo, não esperava o divór-
cio entre Pedrosa e a Honda. Tal-
vez eles possam ter um proble-
ma de gerenciamento, mas se eu
fosse um gerente de equipe, tam-
bém faria essa aposta”.

O dispensado Pedrosa ainda
não anunciou nada sobre seu fu-
turo. Aos brasileiros, uma boa
notícia: a assinatura do pré-acor-
do do país para ter uma etapa no
mundial a partir de 2021. O in-
vestimento teria fundos de es-
trangeiros para termos uma eta-
pa na cidade do Rio de Janeiro.
Vamos aguardar!
jarciomotogp@gmail.com

Liga das Nações Masculina:
Brasil é superado pelo Canadá

Na quarta semana da competição, equipe brasileira sofreu apenas o segundo resultado negativo na competição

Wallace, maior pontuador do jogo
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Na primeira partida da quarta
semana da Liga das Nações, a
seleção brasileira masculina de
vôlei acabou superada pelo Ca-
nadá, neste que foi apenas o se-
gundo resultado negativo da
equipe na competição. Na sexta-
feira (15), em Varna, na Bulgá-
ria, o time verde e amarelo não
resistiu a força dos canadenses
e foi superado por 3 sets a 0, com
parciais de 22/25, 32/34 e 22/25.

Mesmo com o resultado, o
oposto Wallace foi o maior pon-
tuador do confronto, com 19
acertos, sendo 16 de ataque, dois
de bloqueio e um de saque. O
central Lucão ainda marcou 12
vezes e o ponteiro Maurício Bor-
ges, 10.

Em uma competição onde
acontecem três jogos a cada fim
de semana, o oposto da seleção
brasileira chamou atenção para o
fato de não haver tempo para so-

frer com a derrota.
“Perder sempre é ruim. Sabí-

amos da força do Canadá, que
eles vêm bem no campeonato e
nos preparamos para enfrentá-
los, mas esporte é assim. Tenta-
mos, mas hoje não foi suficien-
te. Não podemos deixar que isso
nos abale, pois estamos em uma
competição que não dá tempo
para lamentações. Amanhã temos
outro jogo duríssimo e vamos
com tudo para vencer”, afirmou
Wallace.

O confronto deste sábado
(16) será contra a França, cam-
peã, em 2017, da última edição
da Liga Mundial, competição
que foi substituída pela Liga das
Nações. Na ocasião, os france-
ses venceram o Brasil por 3 sets
a 2. O jogo deste fim de semana
será às 9h30, e terá transmissão
ao vivo do canal SporTV 2.

O Brasil tem oito vitórias na

Liga das Nações: Sérvia, Alema-
nha, Coreia do Sul, Japão, Esta-
dos Unidos, Rússia, Irã e China.
E agora passa a ter dois resulta-
dos negativos, para a Itália, por 3
sets a 2 e para o Canadá, por 3 a 0.

O último compromisso da
seleção brasileira nesta quarta
etapa da Liga das Nações será no
domingo (17), às 12h30, contra
a Bulgária. A partida terá trans-
missão ao vivo do SporTV 2.

Circuito Mundial

Duplas brasileiras vão às quartas e
oitavas de final na Áustria e China

Josi/Lili venceram as duas partidas que disputaram em Nanquim, enquanto Arthur/Lanci e Márcio Gaudiê superaram
tropeço na estreia

Márcio Gaudiê em ação na etapa de Baden, na Áustria
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As duplas brasileiras larga-
ram bem em duas etapas do Cir-
cuito Mundial de vôlei de praia
2018, disputadas simultanea-
mente neste final de semana. Josi
e Lili (SC/ES) venceram os dois
jogos que disputaram e estão nas
oitavas de final no torneio duas
estrelas de Nanquim, na China,
enquanto Arthur Lanci e Márcio
Gaudiê (PR/RJ) garantiram vaga
nas quartas de final do evento uma
estrela disputado em Baden, na
Áustria.

Josi e Lili venceram os dois
jogos pela fase de grupos, avan-
çando em primeiro lugar. Elas
superaram na estreia as norte-
americanas Summer Nash e Jace
Pardon por 2 sets a 1 (21/16, 15/
21, 15/4), em  41 minutos. Ho-
ras depois, no jogo valendo a pri-
meira posição, venceram as tche-
cas Sara Olivova e Karolina Reha-
ckova por 2 sets a 0 (21/12, 21/
12), em 29 minutos.

“Conseguimos impor nosso

ritmo e jogarmos juntas, que é
um fator importante. Ainda mais
quando não se possui tanta infor-
mação sobre os adversários. Va-
mos pensar sempre jogo a jogo,
esperando conseguir bons resul-
tados. Representar o país é sem-
pre um orgulho”, disse Josi.

Masculino
Em Baden, Arthur Lanci e

Márcio Gaudiê tiveram um tor-
neio de recuperação. Eles come-
çaram sendo derrotados pelos
vice-campeões mundiais Cle-
mens Doppler e Alexander Horst
por 2 sets a 0 (21/13, 21/16). Se

recuperaram na rodada seguinte,
vencendo os russos Sergey Gor-
benko e Vasilii Ivanov por 2 sets a
0 (21/18, 23/21), em 37 minutos.

Na repescagem, mais uma vi-
tória, desta vez sobre os austría-
cos Daniel Mullner e Florian
Schnetzer, por 2 sets a 0 (21/17,
24/22), em 42 minutos. Agora,
nas quartas de final, enfrentam os
noruegueses Nikolai Huus e An-
ders Mol. O duelo ocorre neste
sábado (16), às 7h (de Brasília)
e será o primeiro jogo entre as
duplas.

As duplas brasileiras somam
15 medalhas no Circuito Mundi-
al de vôlei de praia 2018, sendo
seis de ouro, seis de prata e três
de bronze. É a primeira vez que a
cidade de Nanquim recebe uma
etapa do Circuito Mundial, ape-
sar de já ter sido palco do Mun-
dial Sub-21, em 2017, e dos Jo-
gos Olímpicos da Juventude, em
2014. Já Baden recebe o tour pela
primeira vez.

Circuito Adventure Camp 2018:
inscrições para a 1ª etapa seguem abertas
Etapa de abertura será no Parque Estadual da Serra do Mar, no dia 24 de junho

O Circuito Adventure Camp
2018 prepara-se para a primeira
de suas duas etapas na tempora-
da. O palco será o Parque Esta-
dual da Serra do Mar, em São
Bernardo do Campo, no ABCD
Paulista, nos dias 23 e 24 de ju-
nho, um dos principais pontos de
eventos de aventura no estado.
Os principais atletas e equipes da
modalidade estarão reunidos, en-
frentando desafios de orientação,
trekking, canoagem, mountain
bike e técnicas verticais. Serão
dois percursos: 50 km para Quar-
tetos/Solos/Duplas, e 30 km para
Duplas.

As inscrições para etapa es-
tão abertas e podem ser feitas no
site oficial,
www.adventurecamp.com.br. Va-
lores, prazos e condições para o
pagamento também poderão ser
encontrados no site.

A mais tradicional e importan-
te disputa de corrida de aventura
terá duas etapas neste ano, em ju-
nho e agosto. A segunda prova está
marcada para os dias 4 e 5 de
agosto, no Parque das Neblinas,
em Mogi das Cruzes. Com a nova
parceria com a Jeep, as etapas te-
rão 30 carros da marca participan-
do de uma grande aventura na pro-

gramação do sábado.
O Circuito Adventure Camp

é feito para iniciantes, amadores
e profissionais da corrida de
aventura, sejam eles crianças,
adolescentes ou adultos.  No pri-
meiro dia de cada evento acon-
tece a escola de aventura (aulas
teóricas e práticas). A competi-
ção, realizada por uma vasta gama
de atletas, que vai desde os pro-
fissionais aos iniciantes que nun-
ca praticaram esporte, acontece
no segundo dia. Mistura gostosa
que deixa o evento com um to-
que de estréia e outro de prova
profissional simultaneamente.

Em paralelo, mais precisa-
mente um dia antes, acontecerá
o Na Trilha Certa, um projeto de
lazer, realizado em um dia, com
atividades de esporte de aventu-
ra, voltado a adolescentes entre
14 a 16 anos de escolas públicas
e adultos moradores das cidades
sedes.

O Circuito Adventure Camp
2018 é uma realização da Adven-
ture Camp, com patrocínio da
Suzano de Papel e Celulose, com
apoio da Jeep, Ecofuturo e incen-
tivo do Ministério do Esporte.
Mais informações no site
www.adventurecamp.com.br
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Novo KA Freestyle chega no
segundo semestre

A Ford revelou a versão final do Ka Fre-
eStyle, que chega ao mercado no segundo
semestre. O novo utilitário compacto faz par-
te de uma nova categoria de veículos, incor-
porando atributos como robustez e altura ele-
vada do solo, com uma proposta diferenciada
de estilo, desempenho, segurança e conecti-
vidade.

Embora compartilhe a plataforma e vári-
as características responsáveis pelo sucesso
da linha, o Ka FreeStyle tem uma identidade
própria e grandes novidades. Traz o motor
mais potente do segmento, o 1.5 Ti-VCT de
três cilindros com 136 cv, nova transmissão
automática de seis velocidades com opção de
trocas manuais na alavanca e central multi-
mídia SYNC 3 com tela capacitiva flutuante
de 6,5 polegadas.

Conta também com carroceria e suspen-
são reforçadas e é o primeiro da categoria a
oferecer seis airbags. Vem equipado ainda
com controle de estabilidade e tração, assis-
tente de partida em rampa, câmera de ré, sen-
sor de estacionamento traseiro, rack de teto
funcional, rodas de liga leve de 15 polegadas
e interior exclusivo com bancos parcialmente
em couro. A versão manual chega com o pre-
ço de R$ 63.490. Com a transmissão auto-
mática, disponível pela primeira vez na linha,
sai por R$ 67.990.

Como oferta especial de lançamento, a
Ford vai financiar o Ka FreeStyle automático
com taxa zero em 24 meses e quem comprar
o modelo na pré-venda vai ganhar as três pri-
meiras revisões de graça, além de um bônus
de R$ 2.000 na valorização do carro usado na
troca.

Estilo esportivo e refinado
O Ka FreeStyle chama a atenção pelo

estilo esportivo e bem acabado, alinhado ao
DNA global de design da marca. A dianteira
tem grade em formato colmeia pintada em
cinza perolizado, faróis com máscara negra e

moldura cromada. O para-choque traz um ele-
mento gráfico em formato de C nas laterais,
com os faróis de neblina do tipo canhão inte-
grados. Uma moldura preta em torno da car-
roceria realça a sua posição elevada. Os re-
trovisores trazem piscas integrados e o rack
de teto com design aerodinâmico suporta até
50 kg para transportar equipamentos. As ro-
das são de liga leve de 15 polegadas, com pin-
tura cinza perolizada.

A fluidez das linhas não fica só na apa-
rência: o desenvolvimento feito com testes em
túnel de vento reduziu o coeficiente de arras-
to aerodinâmico da carroceria para 0,33 Cx.
Além da cor de lançamento marrom Tranco-
so perolizada, o Ka FreeStyle é disponível em
outras cinco tonalidades: a sólida branco Ár-
tico, as perolizadas preto Bristol, cinza Co-
penhagen e cinza Moscou e a metálica prata

Dublin.
O interior também traz uma combinação

exclusiva de cores, com teto preto e marrom
escuro aplicado no painel, moldura do conso-
le e frisos das portas. Os bancos são revesti-
dos em couro e tecido, com duas faixas em
tom mais claro no centro e pespontos do mes-
mo tom. A central multimídia com tela de 6,5
polegadas tem acabamento em preto peroli-
zado que não deixa marcas das mãos. O con-
sole incorpora duas entradas USB iluminadas
de carregamento rápido e bandeja para celu-
lar.

As soleiras exibem apliques escovados
com o nome FreeStyle. Os tapetes de borra-
cha da cabine e do porta-malas são igualmente
personalizados e têm um formato que facilita
a limpeza.

Novo motor e câmbio automático

O Ka FreeStyle tem o melhor desempe-
nho da categoria, com o novo motor 1.5 Ti-
VCT Flex de três cilindros da família global
Ford, com potência de 136 cv, também usado
no EcoSport. A apenas 1.500 rpm ele já for-
nece 85% do torque máximo, de 158 Nm. É o
motor com a maior potência e torque especí-
ficos do segmento – 90 cv/l e 105 Nm/l – e
também tem baixo consumo.

Além de baixo peso e volume, suas ino-
vações incluem quatro válvulas por cilindro
com controle independente na admissão e
escape, coletor de escape integrado ao cabe-
çote, bomba de óleo com controle variável de
pressão e sistema de partida a frio Ford Easy
Start, sem tanque auxiliar de gasolina.

A nova transmissão automática de seis
velocidades (6F15), com conversor de torque
integrado, tem funcionamento suave e silen-
cioso, com a opção de trocas manuais na ala-
vanca. Seu sistema eletrônico avançado de
controle hidráulico conta com sete solenóides.
A transmissão manual MX65 também é nova,
com vários avanços para oferecer precisão,
economia e baixo nível de ruído, incluindo peso
reduzido e primeira, segunda e terceira mar-
chas com dupla sincronização.

O Ka FreeStyle também é o carro mais
silencioso da categoria. Seu pacote acústico
inclui reforços estruturais na carroceria, para-
brisa acústico e nova calibração das buchas
da suspensão para redução dos ruídos de ro-
dagem.

Estrutura reforçada
A configuração de engenharia exclusiva

reforça o caráter de utilitário do Ka FreeSty-
le. Além de maior altura livre do solo, de 188
mm, tem bitola ampliada em 30 mm que favo-
rece a estabilidade. Conta também com eixo
traseiro 30% mais rígido e barra estabilizado-
ra de diâmetro maior (23 mm).

A suspensão com amortecedores e mo-
las recalibrados e os pneus maiores, medida

185/60 R15, contribuem para a robustez e o
comportamento suave em superfícies áspe-
ras. A direção elétrica também tem uma cali-
bração única, com maior progressividade de
acordo com a velocidade e sistemas inteligen-
tes que compensam vibrações e variações
causadas pela inclinação da pista, vento e sus-
pensão. Os coxins do motor possuem amor-
tecimento hidráulico.

O modelo vem equipado com controle ele-
trônico de estabilidade e tração e um sistema
de proteção anticapotamento (ARP – Active
Rollover Protection) com sensor de deriva, que
estima a rolagem da carroceria em função da
aceleração lateral e, se necessário, aciona os
freios individualmente e reduz a potência do
motor para garantir o controle.

A estrutura da carroceria do Ka FreeSty-
le é reforçada com a aplicação de aços espe-
ciais e reforços adicionais nos pilares, no teto
e no assoalho. Algumas peças tiveram sua es-
pessura ampliada em até 1,2 mm. Também é
o único da categoria com seis airbags – fron-
tais, laterais e de cortina.

Assistente de partida em rampa, câmera
de ré, sensor de estacionamento, setas nos
retrovisores, alarme volumétrico e ganchos
Isofix para cadeiras infantis são outros itens
de segurança.

Nova geração de conectividade
O Ka FreeStyle vem com SYNC 3, a cen-

tral multimídia de última geração da Ford, com
tela flutuante sensível ao toque de 6,5 polega-
das e recursos avançados de conectividade.
Ela é compatível com Android Auto, Apple
CarPlay e dá acesso a vários aplicativos. En-
tre outras funções, é o único que permite a sin-
cronização do Waze com aparelhos iPhone,
além de Android, pela interface SYNC Ap-
pLink. Tem interface gráfica de alta velocida-
de, sistema de reconhecimento de voz aprimo-
rado, atualização via USB e duas portas USB
no painel para carga rápida de celulares.

Importados

Pré-venda do BMW M4
Coupé 2019

Novo pacote de
segurança no

Chevrolet S10 2019

Depois do lançamento da série Midnight,
a Chevrolet apresenta as demais configura-
ções da linha 2019 da picape S10. Entre as
inovações estão os sistemas de controle ele-
trônico de estabilidade e de tração estendidos
também para as versões de entrada LS, Ad-
vantage e LT, enquanto a High Country ga-
nha airbags laterais e de cortina em adição
aos frontais.

Já as configurações mais sofisticadas,
equipadas com rodas de alumínio aro 18, pas-
sam a trazer o estepe na mesma especifica-
ção.

A S10 já se destacava no segmento pelo
conjunto mais equilibrado entre performance,
tecnologia, conectividade, conforto e robus-
tez. A adoção do controle eletrônico de esta-
bilidade e tração para toda a linha e a oferta
de seis airbags reforçam outro pilar impor-
tante, o da segurança veicular.

Neste quesito, a S10 é protagonista com
diversas tecnologias, como o alerta de colisão
frontal, alerta de mudança involuntária de fai-
xa, resposta automática em caso de acidente,
monitoramento de rota, entre outras.

O conforto é mais um importante diferen-
cial competitivo da picape Chevrolet, a única
no segmento equipada com o sistema CPA, que
funciona como um filtro de vibrações e ruídos
e possibilita o acoplamento antecipado da trans-
missão, melhorando também a eficiência ener-
gética e o desempenho tanto no uso urbano
como no fora-de-estrada.

Acabamento interno premium, banco com
ajuste elétrico, acendimento automático dos
faróis, sensor de chuva, luz de condução diur-
na em LED, câmera de ré com gráficos para
auxílio em manobras, sensor de estaciona-
mento dianteiro, acionamento remoto da igni-
ção e do ar-condicionado além de sistema de
áudio de alta definição são alguns dos itens
disponíveis.

Em relação a conectividade, somente a
S10 oferece o sistema de telemática avan-
çada OnStar, que traz serviços de emergên-
cia, segurança, navegação, concierge e di-
agnóstico ao toque de um botão no veículo
ou por meio de aplicativo para smartphone.
Já o multimídia MyLink é compatível com os
sistemas Apple CarPlay e Android Auto para
integração com apps como Waze, Spotfy e
Whatsapp.

A linha 2019 da Chevrolet S10 traz ainda
nova opção de cor de carroceria: a volta do
Azul Old Blue Eyes. Ela se junta às já exis-
tentes Prata Switchblade, Branco Summit,
Vermelho Chili, Cinza Graphite, Vermelho
Edible Berries e Preto Ouro Negro.

A S10 é ofertada no país em seis versões
de acabamento (LS, Avantage, LT, Midnight,
LTZ e High Country), três opções de cabine
(simples, dupla e chassis cab), duas de moto-
rização (2.8 TurboDiesel e 2.5 SIDI Flex),
dois tipos de transmissão (manual e automáti-
ca, ambas de seis velocidades), além de dois
tipos de tração (4x2 e 4x4 com reduzida).

BMW ini-
ciou a pré-ven-
da da linha
2019 do BMW
M4 Coupé no
Brasil. O mo-
delo já está dis-
ponível na rede
de concessio-
nárias autoriza-
das, pelo preço
especial de R$
484.950. O M4
Coupé desem-
barca no país
em julho. Os
pedidos de re-
serva pelo cupê
devem ser fei-
tos diretamente
nas concessio-
nárias BMW, e
os clientes que
decidirem ante-
cipar a aquisi-
ção serão con-
templados com
benefícios ex-
clusivos, como
pacote de ma-
n u t e n ç ã o
BMW Service Inclusive Plus e supervalori-
zação do veículo seminovo oferecido na ne-
gociação.

Ícone da divisão M, responsável pelo de-
senvolvimento de modelos esportivos do BMW
Group, o novo BMW M4 Coupé é capaz de
acelerar de 0 (zero) a 100 km/h em apenas
4,1 segundos e atingir a velocidade máxima
de 305 km/h, neste caso, equipado com paco-
te M Driver. Este desempenho invejável se
deve ao seu conjunto motriz e que contempla
o consagrado motor de seis cilindros em li-
nha, M TwinPower Turbo, 2.979 cm³, capaz
a entregar 431 cavalos de potência, entre
5.500 e 7.300 rpm, e 550 Nm de torque máxi-
mo, já a partir dos 1.800 giros até os 5.500
giros.

Apto a proporcionar uma performance
admirável, a tecnologia M TwinPower Turbo,
de seis cilindros e sistema Valvetronic, traz
dois turbo compressores mono-scroll, de peso
otimizado, além de contar com um avançado
sistema de refrigeração. E este conjunto, de
excelente capacidade de resposta e máximo
aproveitamento, está conectado à tradicional
tração traseira e uma transmissão automáti-
ca esportiva DKG, de sete velocidades e do-
tada de hastes atrás do volante para trocas
de marchas.

Fiel ao seu já consagrado design e que
ressalta, ainda mais, a esportividade e a sofis-
ticação, o novo BMW M4 Coupé exibe grade
frontal Duplo Rim com aletas duplas, para-
choques dianteiro M Sport, espelhos retrovi-
sores externos com design M e saídas de ar
laterais exclusivas. O visual externo ostenta
mais características exclusivas como teto em
fibra de carbono, moldura dos vidros em aca-

bamento BMW Individual Shadow Line, ro-
das de liga leve esportivas M, de 19 polega-
das; faróis Full-LED e lanternas com novo
design interno; além de ponteiras duplas de
escapamento na traseira.

Internamente, o cupê se destaca pela uti-
lização de materiais leves, como a fibra de
carbono, recurso este que se tornou, de ma-
neira rápida, uma referência para a sua clas-
se em termos de esportividade e refinamen-
to. O acabamento da cabine conta com re-
vestimentos de couro Merino nos bancos e
disponíveis em diversas opções de tonalida-
des, cinto de segurança M e forração de teto
BMW Individual em Anthracite. O conforto,
por sua vez, é favorecido com a presença do
ar condicionado automático digital, bancos
com ajuste elétrico e memória e Confort Ac-
cess, capaz de controlar o travamento das
portas sem a necessidade da chave.

Afora o conjunto motriz e as avançadas
tecnologias embarcadas, este ícone da marca
bávara também traz como destaque entre os
principais equipamentos, sistema de navega-
ção Professional, sistema de áudio Harman
Kardon, com amplificador digital, 16 alto-fa-
lantes e potência de 600 W de potência; Head-
up Display colorido; e sistema de câmeras Sur-
round View, que permitem visualização do en-
torno do veículo, facilitando manobras de esta-
cionamento; além de câmera de ré.

No novo M4 Coupé, a segurança de
quem está ao volante e dos ocupantes é ga-
rantida pelos controles de estabilidade e tra-
ção, freios a disco ventilado com ABS, além
de seis airbags – duplos frontais, laterais di-
anteiros, e tipo cortina dianteiros e traseiros –
; dispositivo Active Protection, que aciona os

mecanismos de proteção de ocupantes, entre
eles os pré-tensionadores dos cintos de segu-
rança e o fechamento automático das jane-
las, em situações de impacto iminente.

As medidas externas do novo BMW M4
Coupé são: 4,971 metros de comprimento,
1,870 m de largura e 1,383 m de altura, com
2,812 m de distância entre eixos. A capacida-
de do porta-malas é de 445 litros.

O novo cupê está disponível com quatro
opções de cores externas, sendo uma de aca-
bamento sólido (Branco Alpino), uma metáli-
ca (Preto Safira), duas de acabamento Indi-
vidual (Cinza Grigio Telesto e Amarelo Spe-
ed) e mais três de acabamento Frozen (Azul
San Marino, Preto Frozen e Branco Brilliant
Frozen).

Aliado à sua elevada esportividade, o novo
BMW M4 Coupé é equipado com um pacote
de conectividade avançada. E ele contempla,
entre outros recursos, o BMW ConnectedDri-
ve, um conjunto de funcionalidades acessível
por meio de um SIM Card – o mesmo utiliza-
do em telefones celulares – conectado à in-
ternet. Esta tecnologia permite obter informa-
ções sobre condições de trânsito em tempo
real, serviço de alerta de manutenção de com-
ponentes (Teleservices), serviços de Conci-
erge, como reservas de hotéis e recomenda-
ções sobre restaurantes; além de Chamada
de Emergência Inteligente.

Outra função adicional ao amplo cardá-
pio de recursos disponíveis no cupê é a pre-
paração para Apple Car Play. Por meio dele,
o usuário pode transferir a interface de algu-
mas funcionalidades do iPhone para o siste-
ma de infotainment do veículo com a ajuda de
conexão sem fio (wireless).
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