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Equipe econômica reduz para 1,6%
previsão de crescimento do PIB
Ministro vai propor adiar reajuste
de servidores para 2020
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Desaposentados podem ter que
devolver dinheiro ao INSS

A greve dos caminhoneiros
e a demora na recuperação
econômica fizeram a equipe
econômica reduzir a estimativa de crescimento da economia para este ano. Segundo o
Relatório de Avaliação de Receitas e Despesas, divulgado
na sexta-feira (20) pelo Ministério do Planejamento, a estimativa caiu de 2,5% para 1,6%.
A estimativa de inflação
pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo
(IPCA) aumentou de 3,4%
para 4,2%. De acordo com a

equipe econômica, a alta do
dólar e o impacto da paralisação dos caminhoneiros contribuíram para aumentar a projeção de inflação oficial.
Divulgado a cada dois meses, o Relatório de Receitas e
Despesas orienta a execução do
Orçamento para o restante do
ano. Apesar de o documento
ser de autoria do Ministério do
Planejamento, os parâmetros
para a economia são elaborados pela Secretaria de Política
Econômica do Ministério da
Fazenda.
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O Facebook chegou a 127
milhões de usuários no Brasil.
As informações são da própria
empresa, apresentadas em um
evento sobre eleições realizado
na sexta-feira (20) em Brasília.
O número é relativo ao mês de
abril de 2018. Destes, 120 milhões acessam a plataforma por
meio de dispositivos móveis,

como smartphones.
O número é maior do que a
última estatística divulgada pelo
Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística (IBGE) de usuários
de internet no Brasil. Segundo
análise da Pesquisa Nacional por
Amostra de Domicílio (PNAD)
contínua, havia 116 milhões de
pessoas navegando na web no

Tarde

Domingo: Nublado pela manhã,
com possibilidade
de garoa. Tarde de
sol com diminuição de nuvens.
Noite com muita
nebulosidade.

Manhã

Tarde

Segunda: Dia de
sol com algumas
nuvens e névoa ao
amanhecer. Noite
com poucas nuvens.

Manhã

Tarde
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O Brasil terá duas duplas
nas oitavas de final da etapa
três estrelas de Haiyang, na
China, pelo Circuito Mundial de vôlei de praia 2018.
Thiago e George (SC/PB)
venceram duas vezes na sexta-feira (20) e avançaram no
torneio, se juntando a Álvaro Filho e Luciano (PB/ES),
que já tinham garantido a
vaga na última quinta-feira e
folgaram nesta rodada. Nas
oitavas de final, Thiago e
George enfrentam os eslovenos Nejc Zemljak e Jan
Pokersnik na madrugada
deste sábado (21), às 00h
(de Brasília).
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Compra: 4,42
Venda:
4,42

OURO
Compra: 137,75
Venda: 166,32

do, foram registradas
1.167.531 admissões e
1.168.192 desligamentos.
No acumulado do ano, houve
crescimento de 392.461 empregos, representando variação de
+1,04%.
Página 3

Defesa diz que Luiz Estevão
está preso em condições
degradantes
A defesa do ex-senador Luiz
Estevão afirmou na sexta-feira
(20) que ele está sendo submetido a condições “degradantes e
insalubres” na Penitenciária da
Papuda, em Brasília, onde cum-

Cavaleiros e amazonas de
todo o país já estão no Rio de
Janeiro prontos para a disputa
do mais importante título das
categorias de Amadores, o
Campeonato Brasileiro, que
começou na sexta, com provas
nas alturas de 1 metro a 1.30m,

pre pena de 31 anos de prisão
pelo desvio de R$ 169 milhões
na execução da obra da sede do
Tribunal Regional do Trabalho
em São Paulo, na década de
1990.
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Thiago Braz, Andressa
Morais e Thiago André
competem em Londres
Três brasileiros participam
da 11ª etapa da Liga Diamante da
IAAF, neste sábado (dia 21) e
domingo (22), no Estádio Olímpico de Londres, na Grã-Bretanha: o campeão olímpico Thiago Braz da Silva, no salto com
vara, e os finalistas do Mundial
de Londres 2017 Andressa Oliveira de Morais, no lançamento
do disco, e Thiago do Rosário
André, nos 1.500 m. Página 7
Thiago Braz no GP Brasil Caixa

e que conta com o apoio da
Osklen.
Sobre os braços do Cristo
Redentor, os participantes vão
disputar a competição mais
importante da categoria, que
vai até domingo, na Sociedade Hípica Brasileira. Página 7

Mais conforto no
Caminhão
MAN TGX 2019

Thiago em ação contra a dupla da Áustria durante etapa na
China

Foto/Carol Coelho

EURO

Dados do Cadastro Geral
de Empregados e Desempregados (Caged), divulgados na
sexta-feira (20), mostram
que foram fechadas 661 vagas de emprego formal em
junho no país. No mês passa-

Thiago e George vencem e Campeonato Brasileiro
de Amadores
estão nas oitavas de final
começa
com o apoio
na China
da Osklen

Comercial
Compra: 3,77
Venda:
3,77
Turismo
Compra: 3,76
Venda:
3,99

Brasil perde 661 vagas com
carteira assinada em junho

Foto/Divulgação

Manhã

27º C
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Esporte

Previsão do Tempo
Sábado: Sol com
algumas nuvens durante o dia. À noite
o céu fica com muitas nuvens, mas não
chove.

país. Contudo, os dados são de
2016, daí a diferença.
O alto número de usuários do
Facebook é um fenômeno mundial. Segundo o relatório de desempenho do 1º trimestre, apresentado pela companhia em abril
deste ano, a plataforma tem em
todo o mundo 2,2 bilhões de usuários. Já o número de pessoas que
fazem uso diário chegou a 1,45
bilhões.
O Facebook é a maior rede
social do mundo. Para além de
seus 2,2 bilhões de usuários, a
empresa de Mark Zuckerberg
controla a segunda e a terceira
plataformas do segmento: o
Whatsapp (1,5 bilhão de usuários) e Facebook Messenger (1,3
bilhão). As informações são da
base de dados Statista, de referência mundial.
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Inscrições para novos cursos
profissionalizantes gratuitos
começam na segunda-feira (23)

Foto/Divulgação

O presidente Michel Temer participa, na próxima terça-feira (24), da 1ª Reunião de
Presidentes do Mercosul e da
Aliança do Pacífico, em Puerto Vallarta (México). O encontro ocorre paralelamente à 13ª
edição da Cúpula da Aliança do
Pacífico. A expectativa é assinar um acordo sobre comércio
de serviços entre o Mercosul
e a Colômbia e outro sobre
Cooperação e Assistência Administrativa Mútua em Assuntos Aduaneiros entre o Brasil
e o México.
O subsecretário-geral da
América Latina e Caribe do Ministério das Relações Exteriores, embaixador Paulo Estivallet de Mesquita, disse na sextafeira (20) que os presidentes
devem tratar de temas relacionados à agenda digital. Página 3

Facebook chega a
127 milhões de usuários
no Brasil
Foto/Divulgação/ABr

Mercosul e
Aliança do
Pacífico
negociam acordos
econômicos
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Conheça a sede da
Prefeitura de São Paulo
CESAR
NETO
w w w. c e s a r n e t o . c o m
H I ST Ó R I AS
Agora que os partidos que jogam como de ‘centro’ fecharam
com a candidatura do governador (SP) Alckmin (PSDB) na eleição Presidencial 2018, façamos uma viagem a 2006,
quando Alckmin ‘virou’ Geraldo e disputou o cargo pela 1ª vez,
perdendo no 2º turno pra Lula (PT), que foi reeleito ...
DE
... Vale lembrar que em 2002 Lula (PT) já tinha derrotado o
hoje senador Serra (PSDB), candidato do reeleito Fernando Henrique Cardoso, que tanto em 1994 como em 1998 derrotou Lula
(PT) já no 1º turno. Entre as ironias do que tá rolando na campanha eleitoral em 2018 está o fato do PRB ...
C AN D I D A T U R A S
... [fundado pela cúpula da Igreja Universal de Edir Macedo]
ter tirado o ex-senador mineiro [pelo PMDB] José Alencar do
PL [hoje PR] de Costa Neto, assim como Costa Neto tirou-o do
PMDB em 2002, pra que Lula fosse aceito pelo
empresariado. Daí a importância de Alencar na reeleição 2006,
sendo ...
P RA
... um dos sustentáculo de Lula após o escândalo
[‘mensalão’] que deu na cassação dos deputados federais Zé Dirceu [dono intelectual do PT e operador do esquema que comprava votos dos partidos que davam sustentação ao governo Lula] e
Jefferson [dono do PTB]. Quanto a Costa Neto, renunciou ...
P R E S I D Ê N C IA
... ao ser condenado e preso [com os também condenados Zé
Dirceu e Jefferson]. E agora quem pode e deve se o vice de Alckmin, na sua 2ª candidatura Presidencial ? Justamente o filho de
Alencar, também empresário mineiro Josué Alencar. Filiado a qual
partido ? justamente ao PR de Costa Neto ...
DA
... Em tempo: os condenados na ação penal vulgarmente chamada ‘mensalão’ o foram pelo então ministro [Supremo] Joaquim
Barbosa, até outro dia pré-candidato à Presidência pelo PSB que
não sabe se vai com a 3ª candidatura de Ciro [no PDT que restou
de Brizola], ou com quem o condenado em ...
R E PÚ B LI C A
... 2ª instância e preso [por corrupções e lavagem de dinheiro] Lula ungir, ou de candidatura própria pra negociar a herança
do falecido [durante a campanha Presidencial 2014] Eduardo
Campos no 2º turno. Quanto aos partidos que fecharam questão
com Alckmin [DEM / ex-PFL; PROGRESSISTAS ...
DO
... ex-PP que é a ex-ARENA; PRB; PR e SD de Paulinho ‘da
Força Sindical’, além do PTB de Jefferson e PSD de Kassab que
refundou e é dono], que deram a Alckmin o maior dos tempos de
propaganda [rádio e tv], podem literalmente dominar a Câmara
dos Deputados e os principais Ministérios a partir ...
B R AS I L
... de 2019, caso o ex-governador de São Paulo seja eleito.
No Senado costuma dar MDB presidindo a Mesa. Em 2006, o PT
teve o PRB e o PC do B , que pode retornar agora até como vice
da chapa que Lula montar. Já o PSDB teve apenas o DEM (exPFL), com o senador pernambucano José Jorge.
EDITOR
O jornalista CESAR NETO assina esta coluna [diária] desde 1993. Ela tornou-se referência na imprensa e uma via das
liberdades possíveis. Ele está dirigente na Associação dos
Cronistas de Política de São Paulo. Na Internet desde 1996,
www.cesarneto.com foi um dos endereços [URL] pioneiros
no Brasil.
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O Edifício Matarazzo, sede
da Prefeitura de São Paulo, na
região central, está aberto para
visitas monitoradas. Os passeios são gratuitos e acontecem de
segunda a sábado, sempre às
10h30, 14h30 e 16h30. Para
participar, os interessados devem se inscrever no balcão do
próprio edifício, localizado no
Viaduto do Chá, com uma hora a
até 15 minutos de antecedência,
basta apresentar um documento
original, oficial e com foto.
As visitas têm duração prevista de uma hora e são formadas por grupos de até dez pessoas, sempre acompanhados por
um funcionário da SPTuris, que
conta as histórias e curiosidades
sobre o edifício.
O passeio se inicia em frente ao prédio, no próprio Viaduto
do Chá, onde os visitantes recebem informações sobre a história do edifício e sua arquitetura.

Em seguida, o grupo é levado ao
hall de entrada, onde fica um
enorme mapa do Brasil, do ano de
1939. Por fim, a visita é encerrada no jardim, localizado na cobertura do prédio, onde há 3 mirantes e mais de 400 espécies vegetais de todas as partes do mundo.
Dos mirantes, é possível ver alguns
pontos turísticos bem conhecidos
em São Paulo, como os edifícios
Copan, Altino Arantes (Banespa)
e o Theatro Municipal.
História
Localizado no Vale do
Anhangabaú junto ao Viaduto do
Chá, o Edifício Matarazzo é um
dos cartões-postais da cidade e
sede administrativa da Prefeitura Municipal desde 2004.
O prédio possui um estilo
que lembra construções italianas
da década de 30 e foi projetado
por Severo e Vilares, com revisão do arquiteto italiano Marce-

llo Piacentini. A construção foi
entregue ao proprietário, Francisco Matarazzo Júnior, e funcionou como sede das indústrias
da família até 1972, quando foi
vendido ao Grupo Audi.
Também conhecido como
“Banespinha”por ter sido uma
das sedes do Banco do Estado de
São Paulo até 2003 ou Palácio
do Anhangabaú, o edifício foi
cedido à Prefeitura depois de
uma renegociação da dívida da
Companhia Municipal de Transportes Coletivos, em 2004,
quando passou a abrigar a sede
da administração municipal.

- Evitar carregar bolsas, sacolas e mochilas durante a visitação. Preferencialmente portar
o mínimo possível de objetos
pessoais;
- A entrada de animais não é
permitida, somente cães-guias
que estejam acompanhando pessoas com deficiências visuais;
- Não será permitido inserirse no grupo de visita após ela ser
iniciada;
- Não será permitido abandonar
a visita antes que esteja finalizada;
- Em caso de chuva e/ou manifestação pública, a visita poderá ser cancelada.

Orientações para a visita
- A visitação tem duração prevista de uma hora;
- É permitido fotografar os
ambientes visitados;
- Não é permitido fumar, comer ou beber nas dependências
do edifício;

Serviço
Edifício Matarazzo
Endereço: Viaduto do Chá,
15 – Anhangabaú – Centro
Mais informações: visitaedificio matarazzo@spturis.com
Funcionamento: Segunda a
sábado: 10h30, 14h30 e 16h30

Prefeito vistoria obras de escadão e
calçada em praça na Zona Sul de SP
O prefeito Bruno Covas vistoriou, na quinta-feira (19), as
obras de escadão localizado entre as ruas Clodomiro de Oliveira e Carlos Magalhães, no Parque Rebouças, e a calçada da
Praça do Arariba, em Campo
Limpo, na Zona Sul.
A Praça do Arariba está situada em importante via da região,
a Rua Silvio Aragão, local co-

nhecido pelo comércio e grande movimento de pessoas. Para
a reforma de 263 metros de calçada e 8 metros de sarjeta, a Prefeitura Regional Campo Limpo
mobilizou a equipe de Obras, que
utilizou 22 m³ de concreto, o
equivalente a três caminhões,
para revitalizar o espaço.
Para a prefeita regional Claudete Pereira da Silva, a reforma

da calçada da Praça do Arariba é
importante para a região por trazer melhoria aos pedestres, comerciantes e pessoas com mobilidade reduzida.
Já a obra de construção do
escadão, que ligará as ruas Clodomiro de Oliveira e Carlos
Magalhães, é uma demanda antiga dos moradores do Parque
Rebouças. A obra, que terá 50

metros de extensão, será concluída até o fim deste mês.
Foram utilizadas 9 toneladas
de cimento, 44 m³ de areia, 22
m³ de pedras e 880 unidades de
blocos para a obra de melhoria
local. “A obra contribui para que
o acesso e fluxo de munícipes
entre as vias se torne mais fácil
e seguro”, diz Claudete Pereira
da Silva.

Prefeitura anuncia dois mil ônibus
novos na frota da cidade
A cidade de São Paulo recebeu 2 mil ônibus novos no sistema municipal de transporte
público coletivo desde janeiro
de 2017. Os novos veículos
substituem os antigos e trazem
modernidade à frota, com arcondicionado, acessibilidade,
tecnologia embarcada como WiFi e tomadas USB, além de motor menos poluente. Os coletivos foram cadastrados pela SPTrans e já estão rodando em todas as regiões da cidade.

No total, foram 2.028 novos
veículos incorporados à frota municipal até o mês de julho, sendo
que, destes, 844 foram somente
em 2018, enquanto durante todo
o ano passado foram incluídos
1.184 veículos. Isso significa que,
em um período de 19 meses, 14%
da frota foi renovada.
Além do ganho na qualidade
da viagem e no conforto dos passageiros, os ônibus novos trazem benefícios à saúde de toda
a população paulistana, já que são

equipados com motores Euro V,
que emitem menos poluentes do
que os antigos Euro III utilizados nos veículos que estão sendo substituídos. Esta tecnologia
contribui para melhoria da qualidade do ar e assegura maior
eficiência energética ao ônibus.
Segundo o secretário municipal de Mobilidade e Transportes, João Octaviano Machado
Neto, “a SPTrans trabalha para
melhorar a mobilidade na cidade de São Paulo e oferecer mais

conforto nas viagens da população com a modernização da frota de ônibus”.
Com as inclusões, o sistema
chegou a 93,18% de acessibilidade, 3.703 veículos com arcondicionado, 3.245 com tomada e 1.099 com Wi-Fi. O presidente da SPTrans, Paulo Cézar
Shingai, afirma que “a inclusão
dos ônibus novos proporciona
um serviço de transporte com
qualidade, eficiência e segurança aos passageiros do sistema”.

Inscrições para novos cursos
profissionalizantes gratuitos
começam na segunda-feira (23)
O Programa Lapa Oportunidades abre inscrições para novos
cursos gratuitos de vendedor e
empreendedor em pequenos negócios. Os interessados podem
se candidatar às vagas entre os
dias 23 de julho e 3 de agosto. A
iniciativa é resultado da parceria entre Secretaria Municipal de
Trabalho e Empreendedorismo
(SMTE), Prefeitura Regional da
Lapa e Senac Lapa Tito.
A Secretaria Municipal de
Trabalho e Empreendedorismo
será responsável pela seleção dos
bolsistas, por meio do Centro de
Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo (CATe). A SMTE também
vai procurar empresas parceiras da
região para que acompanhem o desenvolvimento das aulas e busquem
profissionais entre os alunos do
curso. As oportunidades são voltadas para jovens de baixa renda. Ao
todo, serão 52 bolsas, sendo 30
para o curso de vendedor e 22 para
o curso de empreendedor em pequenos negócios.
Os cursos terão a duração de

160 horas e as aulas acontecerão na unidade Lapa Tito do Senac (Rua Tito, 54). Todo o material didático será fornecido
pelo Senac. Os alunos não receberão auxílio para transporte.
As aulas do curso de vendedor serão de segunda à quinta, das
13h30 às 17h30. A formação contará com conteúdo sobre empreendedorismo, planejamento de
carreira, entre outros temas. A
idade mínima para participar é de
15 anos e é preciso ter ensino
fundamental completo.
O curso de empreendedor
em pequenos negócios terá aulas de segunda à quinta, das 8h
às 12h. Os interessados precisam ter no mínimo 17 anos e
estar no ensino médio. Os alunos serão capacitados para identificar oportunidades e implantar um empreendimento socialmente responsável. Para isso,
aprenderão sobre aspectos legais, estratégias de comercialização e marketing.
Os interessados devem pro-

curar os CATe Lapa, Perus, Brasilândia ou Pirituba. Para se inscrever, é necessário:
- Cópia simples do CPF;
- Cópia simples do seu RG;
- Declaração de andamento
ou certificado de conclusão da
Educação Básica (Ensino Fundamental, Ensino Médio ou Educação Técnica de Nível Médio);
- Ter renda familiar per capita de, no máximo, dois salários mínimos federais;
- Preencher e assinar o formulário no CATe;
- Para o curso de empreendedor em pequenos negócios, é
necessário entregar um breve
relato com o motivo do interesse pelo curso. O texto pode ser
levado pelo candidato ou redigido no momento da inscrição.
Novas Bolsas
O Programa Lapa Oportunidades vai disponibilizar 345 vagas gratuitas em cursos profissionalizantes no segundo semestre de 2018. Desde o início do

ano, foram 160 bolsas para cursos de auxiliar administrativo,
auxiliar de escritório e operador
de computador. Até o fim de
2018, serão incluídas novas formações como auxiliar de recursos humanos e auxiliar pessoal,
por exemplo. Nos próximos
meses, além das novas bolsas, o
CATe Lapa terá cursos rápidos
de postura profissional.
Serviço
Programa Lapa Oportunidades (5ª edição)
Cursos de vendedor e empreendedor em pequenos negócios
Período de inscrições: de 23
de julho a 3 de agosto
Horário: 8h às 17h
Locais:
CATe Lapa: Rua Guaicurus,
1000
CATe Perus: Rua Ylídio Figueiredo, 349
CATe Brasilândia: Av. João
Marcelino Branco, 95
CATe Pirituba: Av. Dr. Felipe Pinel, 12
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Equipe econômica reduz para 1,6%
previsão de crescimento do PIB
A greve dos caminhoneiros e
a demora na recuperação econômica fizeram a equipe econômica reduzir a estimativa de crescimento da economia para este ano.
Segundo o Relatório de Avaliação
de Receitas e Despesas, divulgado na sexta-feira (20) pelo Ministério do Planejamento, a estimativa caiu de 2,5% para 1,6%.
A estimativa de inflação pelo
Índice Nacional de Preços ao
Consumidor Amplo (IPCA) aumentou de 3,4% para 4,2%. De
acordo com a equipe econômica, a alta do dólar e o impacto da
paralisação dos caminhoneiros
contribuíram para aumentar a
projeção de inflação oficial.
Divulgado a cada dois meses,
o Relatório de Receitas e Despesas orienta a execução do Or-

çamento para o restante do ano.
Apesar de o documento ser de
autoria do Ministério do Planejamento, os parâmetros para a
economia são elaborados pela
Secretaria de Política Econômica do Ministério da Fazenda.
Para 2019, a estimativa para
o crescimento econômico de
2019 caiu de 3,3% para 2,5%,
disse o secretário de Política
Econômica do Ministério da
Fazenda, Fábio Kanczuk. Segundo ele, a queda de 0,9 ponto percentual na projeção para o PIB
de 2018 deve-se a três motivos:
0,2 ponto deve-se à greve dos
caminhoneiros, 0,35 ponto
deve-se à diminuição da liquidez
internacional decorrente da
perspectiva de aumento de juros
nos Estados Unidos e 0,35 pon-

to restante tem origem no agravamento das incertezas internas.
O secretário disse que alguns indicadores de junho,
como consumo de papelão e de
energia elétrica, mostram que a
economia está se recuperando na
margem (em relação a maio),
apesar de a previsão para o ano
inteiro ter sido reduzida. “Na
margem, estamos observando
uma melhoria. É sinal de que o
governo fazendo trabalho fiscal
e reduzindo incerteza, podemos
ter números melhores para o
ano que vem”, declarou.
A estimativa da Fazenda coincide com a do Banco Central
(BC). No último Relatório de
Inflação, divulgado no fim de
junho, o BC reduziu de 2,6%
para 1,6% a estimativa de cres-

cimento para o PIB em 2018.
A previsão da equipe econômica, no entanto, está mais otimista que a do mercado financeiro. Na última edição do Boletim Focus, pesquisa semanal
com instituições financeiras divulgada pelo BC, a projeção de
crescimento dos analistas de
mercado caiu de 1,53% para
1,5% este ano.
A previsão para o IPCA também coincide com a do último
Relatório de Inflação do BC, que
aponta que o índice fechará o
ano em 4,2%.
A projeção está próxima da
estimativa do mercado financeiro. Na edição mais recente do
Boletim Focus, os analistas projetam inflação oficial de 4,15%.
(Agencia Brasil)

Brasil perde 661 vagas com
carteira assinada em junho
Dados do Cadastro Geral de
Empregados e Desempregados
(Caged), divulgados na sextafeira (20), mostram que foram
fechadas 661 vagas de emprego
formal em junho no país. No
mês passado, foram registradas 1.167.531 admissões e
1.168.192 desligamentos.
No acumulado do ano, houve crescimento de 392.461 empregos, representando variação
de +1,04%. Nos últimos

12 meses, foi registrado acréscimo de 280.093 postos de trabalho, correspondente à variação
de +0,74% em relação a igual
período anterior. Em junho do
ano passado, foram criados
9.821 novos empregos.
Esta é a primeira queda na
criação de empregos com carteira assinada este ano. Em maio,
foram gerados 33.659 empregos
formais e, em abril, foi registrada a criação de 115.898

vagas. Os dados de junho mostram a dificuldade da recuperação econômica no país.
Setores
Segundo o Caged, houve
crescimento do emprego em
junho em três dos oito setores da
economia. Os dados registram
expansão no nível de emprego nos
setores de agropecuária, com
mais 40.917 postos; serviços industriais de utilidade pública,

com mais 1.151 postos,
e serviços, com mais 589 postos.
Verificou-se queda no nível
de emprego nos setores
da indústria de transformação,
com menos 20.470 postos; comércio, com menos 20.971
postos; administração pública,
com menos 855 postos;
construção civil, com menos 934 postos, e extrativa mineral, com menos 88 postos.
(Agencia Brasil)

Energia elétrica impulsiona
inflação oficial na prévia de julho
O aumento médio de 6,77%
no custo da energia elétrica no
país foi o principal responsável
pela inflação de 0,64% registrada pela prévia de julho do Índice
Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), o IPCA15. Entre a segunda quinzena de
junho e a primeira quinzena de
julho (período de apuração da
pesquisa), houve reajustes da tarifas nas concessionárias de São
Paulo, Curitiba, Brasília, Porto

Alegre e Belo Horizonte.
Segundo o IBGE, o custo
com habitação, que subiu 1,99%,
foi puxado também por aumentos de preço do gás de botijão
(1,36%), gás encanado (1,24%)
e tarifa de esgoto (1,27%).
Outros grupos de despesa
que influenciaram a prévia de
julho da inflação oficial foram
os alimentos, com taxa de
0,61%, e os transportes, com alta
de preços de 0,79%.

O aumento de preços dos
alimentos foi puxado por produtos como leite longa vida
(18,3%), frango inteiro
(6,69%), frango em pedaços
(4,11%), arroz (3,15%), pão
francês (2,58%) e carne
(1,1%). Por outro lado, alimentos que tinham sentido
uma alta de preços na prévia
de junho devido à greve dos
caminhoneiros, desta vez tiveram deflação: batata-inglesa

(24,8%), tomate (23,57%), cebola (21,37%), hortaliças
(7,63%) e frutas (5,24%).
A inflação dos transportes
foi influenciada bastante pelo
aumento da passagem aérea
(45,05%). Os combustíveis, que
haviam tido alta de 5,94% em
junho, tiveram deflação de
0,57%, por causa da queda de
preços do óleo diesel (6,29%),
etanol (0,78%) e gasolina
(0,37%). (Agencia Brasil)

Equipe econômica vai propor adiar
reajuste de servidores para 2020
O ministro do Planejamento, Esteves Colnago, informou
na sexta-feira (20) que vai propor ao presidente Michel Temer
o adiamento em um ano do reajuste dos servidores públicos,
atualmente previsto para 2019.
Segundo ele, a ideia é encaminhar ao Congresso Nacional outra medida provisória ou um projeto de lei postergando a última
parcela do reajuste, anunciada
mediante acordo com a categoria, para 2020.
O ministro anunciou a proposta ao conceder entrevista
coletiva para apresentar o Rela-

tório de Avaliação de Receitas e
Despesas, em que reduziu a estimativa de crescimento da economia para este ano de 2,5%
para 1,6%. Os reajustes de diferentes categorias do Executivo
federal foram acordados durante o governo Dilma Rousseff,
prevendo aumento gradativo durante quatro anos.
“Eu vou propor ao presidente o adiamento por um ano do
aumento do salário dos servidores. O impacto [se for postergado o reajuste] para todos os servidores, civis e militares, é em
torno de R$ 11 bilhões. Se a gen-

te propuser [o adiamento] apenas dos servidores civis, o impacto seria de R$ 6,9 bilhões”,
afirmou.
De acordo com Colnago,
caso o presidente concorde com
a prorrogação, a proposição
deve ser enviada ao Legislativo
antes do projeto do Orçamento
de 2019, conhecido como Lei
Orçamentária Anual (LOA
2019). Conforme a legislação,
o governo precisa enviar até 31
de agosto a peça orçamentária
para o ano seguinte.
“A medida, se for encaminhada, abre espaço para melho-

rar o Orçamento próximo governo de [despesas] discricionárias. Então, efetivamente, é importante ser encaminhada antes do
PLOA”, disse.
Colnago explicou que a Lei
de Diretrizes Orçamentária
(LDO) para o ano que vem foi
aprovada na semana passada pelos parlamentares sem o dispositivo que proibia novos reajustes salariais do funcionalismo
público, mas a equipe econômica ainda vai se debruçar sobre o
texto para decidir se recomendará ou não veto presidencial.
(Agencia Brasil)

Embraer fecha segundo trimestre com
US$ 17,4 bilhões em encomendas
A Embraer fechou o mês de
junho com uma carteira de US$
17,4 bilhões em pedidos, segundo informações divulgadas na
sexta-feira (20) pela empresa.
As encomendas somam um total de 360 aeronaves.
Ao longo do segundo trimestre do ano, a companhia entregou 20 jatos de aviação executiva, sendo 15 unidades leves e
cinco grandes. Na aviação comercial, foram entregues 28 aeronaves de abril a junho. Nos
primeiros seis meses de 2018,

a companhia entregou 78 unidades de aviação executiva e comercial.
Na segunda-feira (16), a
Embraer anunciou a assinatura
de um contrato para venda de 25
jatos E175 para a norte-americana United Airlines, por US$
1,1 bilhão. As entregas do modelo de 70 assentos devem começar no primeiro trimestre de
2019.
No Brasil, a companhia aérea Azul tem uma encomenda de
30 jatos 195-E2.

Boeing
No início do mês, a Embraer anunciou a formação de uma
joint venture com a Boeing, que
vai abarcar todos os negócios e
serviços de aviação comercial da
empresa brasileira. A companhia
norte-americana vai pagar US$
3,8 bilhões para ter 80% de controle da nova operação, estimada em um valor total de US$ 4,7
bilhões. A fabricante brasileira
terá 20% da parceria.
A expectativa é que a transação seja concluída em um prazo

de 12 meses a 18 meses, sendo
finalizada até o final de 2019.
As empresas precisam acertar
os detalhes operacionais e financeiros do negócio, que
deve ainda passar por aprovação dos acionistas e dos órgãos
reguladores. O governo brasileiro também tem o poder de
interromper a parceria por ter
mantido a chamada golden share (ações especiais que dão direito a veto) após a privatização da empresa em 1994.
(Agencia Brasil)

Prévia da inflação oficial
fica em 0,64% em julho
A prévia da inflação oficial,
medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – 15
(IPCA-15) ficou em 0,64% em ju-

lho. A taxa é inferior à registrada na
prévia de junho (1,11%), mas superior ao IPCA-15 de julho de 2017,
quando foi observada uma deflação

(queda de preços) de 0,18%.
Com a prévia de julho, a inflação oficial acumula taxas de
3% no ano e de 4,53% em 12 me-

ses. Os dados foram divulgados na
sexta-feira (20) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE). (Agencia Brasil)

Mercosul e Aliança
do Pacífico negociam
acordos econômicos
O presidente Michel Temer participa, na próxima terça-feira
(24), da 1ª Reunião de Presidentes do Mercosul e da Aliança do
Pacífico, em Puerto Vallarta (México). O encontro ocorre paralelamente à 13ª edição da Cúpula da Aliança do Pacífico. A expectativa é assinar um acordo sobre comércio de serviços entre
o Mercosul e a Colômbia e outro sobre Cooperação e Assistência Administrativa Mútua em Assuntos Aduaneiros entre o Brasil
e o México.
O subsecretário-geral da América Latina e Caribe do Ministério das Relações Exteriores, embaixador Paulo Estivallet de
Mesquita, disse na sexta-feira (20) que os presidentes devem tratar de temas relacionados à agenda digital, como comércio eletrônico, questões de contrato e direito do consumidor.
Segundo o embaixador, o encontro entre os presidentes tem
importância simbólica pelo “impulso político” na aproximação
entre os dois principais agrupamentos econômicos da região.
A Aliança do Pacífico foi estabelecida em 2011 com o objetivo de integrar Chile, Colômbia, México e Peru. Dos quatro países que compõem o bloco, apenas o México não possui acordo
de livre comércio com o Brasil.
O Mercado Comum do Sul (Mercosul) - Brasil, Argentina,
Paraguai, Uruguai - tem como estados associados o Chile, Peru,
Colômbia, Equador, Guiana e Suriname. A Bolívia está em processo de adesão ao bloco.
Acordos
A possibilidade de acordo entre a Aliança e o Mercosul se
intensificou a partir de 2014, quando foram adotadas medidas de
facilitação das trocas comerciais entre os países da região. Desde então, já foram removidas várias barreiras tarifárias e regulatórias ao comércio entre os integrantes dos blocos, além de facilitação de cooperação aduaneira e a interação de empresas, principalmente de pequeno e médio porte.
Segundo o Itamaraty, os dois blocos juntos são responsáveis
por 90% do produto interno bruto e dos fluxos de investimentos
externo direto da América Latina. Os países ainda congregam 80%
da população regional e um mercado de quase 470 milhões de
pessoas.
O Brasil é o maior parceiro comercial de todos os países dos
dois blocos, com exceção da Colômbia. Só com os países da
Aliança do Pacífico, o Brasil comercializou um total US$ 25
bilhões, soma 18,4% maior que no ano de 2016.
Em 2017, as trocas comerciais entre todos os países dos dois
grupos somaram US$ 35,3 bilhões, volume 18% maior do que
foi registrado no ano anterior. As exportações entre os países
aumentaram em 15% e as importações em 22%.
Os principais produtos exportados pelo Mercosul para a Aliança do Pacífico no ano passado foram automóveis, máquinas
mecânicas, combustíveis, carnes e cereais. E os importados foram também carros, combustíveis, cobre, minérios e máquinas
elétricas. (Agencia Brasil)

Brasil assina acordos
com a Tunísia nas
áreas empresarial
e de turismo
Em visita oficial à Tunísia, o ministro das Relações Exteriores, Aloysio Nunes Ferreira, assinou na sexta-feira (20) acordos
de cooperação nas áreas de turismo e empresarial. Segundo o
Itamaraty, o chanceler discutiu com o ministro dos Negócios Estrangeiros tunisiano, Khemaïes Jhinaoui, as negociações de dois
acordos na área econômico-comercial: o acordo de livre comércio entre o Mercosul e a Tunísia e o acordo de facilitação de
investimentos.
Ao final do encontro, foi assinado acordo para a implementação de ações de cooperação na área do turismo, como capacitação profissional e promoção recíproca de destinos.
Paralelamente à visita, ocorreu a 8ª edição do Conselho Empresarial Brasil-Tunísia. A Federação das Indústrias do Estado de
São Paulo (Fiesp) assinou acordo com o Centro de Promoção de
Exportações da Tunísia, com o objetivo de promover e facilitar o
intercâmbio de informações sobre o ambiente de negócios e os
contatos entre empresários dos dois países.
Agenda bilateral
Aloysio Nunes Ferreira também foi recebido ainda pelo presidente da Tunísia, Beji Caid Essebsi, pelo primeiro-ministro
Youssef Chahed e pelo presidente da Assembleia de Representantes do Povo, Mohamed Ennaceur. “Nesse encontros, o
ministro discutiu com os dirigentes tunisianos os principais
temas da agenda bilateral, entre os quais formas de promover
o incremento do comércio bilateral, que se encontra abaixo
de seu potencial, e cooperação técnica nas áreas de agricultura e de programas de desenvolvimento social, com ênfase no
Cadastro Único dos programas sociais do governo brasileiro”,
diz, em nota, o Itamaraty;
Segundo o Itamaraty, a Tunísia é o sétimo principal destino
das exportações brasileiras na África. A corrente de comércio
bilateral no ano passado foi de US$ 337 milhões, com superávit
brasileiro de US$ 286 milhões. De acordo com o ministério, o
acordo bilateral de cooperação e facilitação de investimentos e
acordo de livre comércio entre o Mercosul e a Tunísia, que estão
em negociação, representarão importantes vetores da aproximação econômica entre os dois países. (Agencia Brasil)
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Desaposentados podem ter que
devolver dinheiro ao INSS
Facebook chega a 127
milhões de usuários no Brasil
O Facebook chegou a 127
milhões de usuários no Brasil.
As informações são da própria
empresa, apresentadas em um
evento sobre eleições realizado na sexta-feira (20) em Brasília. O número é relativo ao
mês de abril de 2018. Destes,
120 milhões acessam a plataforma por meio de dispositivos
móveis, como smartphones.
O número é maior do que a
última estatística divulgada
pelo Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE)
de usuários de internet no Brasil. Segundo análise da Pesquisa Nacional por Amostra de
Domicílio (PNAD) contínua,
havia 116 milhões de pessoas
navegando na web no país. Contudo, os dados são de 2016, daí
a diferença.
O alto número de usuários
do Facebook é um fenômeno
mundial. Segundo o relatório de
desempenho do 1º trimestre,

apresentado pela companhia
em abril deste ano, a plataforma tem em todo o mundo 2,2
bilhões de usuários. Já o número de pessoas que fazem uso
diário chegou a 1,45 bilhões.
O Facebook é a maior rede
social do mundo. Para além de
seus 2,2 bilhões de usuários, a
empresa de Mark Zuckerberg
controla a segunda e a terceira
plataformas do segmento: o
Whatsapp (1,5 bilhão de usuários) e Facebook Messenger
(1,3 bilhão). As informações
são da base de dados Statista,
de referência mundial.
O Instagram, quinta maior
rede social, com 813 milhões
de pessoas, também pertence
ao conglomerado. Entre os
primeiros colocados, destacam-se também as plataformas chinesas WeChat (890
milhões), QQ (783 milhões),
e Qzone (563 milhões).
(Agencia Brasil)

Rio de Janeiro tem sete casos
de sarampo confirmados,
cinco na capital
Sete casos de sarampo foram
confirmados na sexta-feira (20)
no estado do Rio de Janeiro,
sendo cinco na capital fluminense e dois em Duque de Caxias, Baixada Fluminense. Segundo a Secretaria de Estado de
Saúde (SES), todos os casos
têm ligação com a Faculdade
de Direito da Universidade Federal do Rio de Janeiro
(UFRJ), onde foi diagnosticado
o primeiro caso da doença.
As amostras foram analisadas pela Fundação Instituto Oswaldo Cruz (Fiocruz), laboratório de
referência do Ministério da Saúde. Desde a primeira suspeita da
circulação de sarampo, a SES vem
trabalhando em parceria com os
municípios. No início do mês, a
Secretaria Municipal de Saúde informou que havia 18 casos suspeitos na capital.
No último dia 3 de julho, a

Secretaria Municipal de Saúde
promoveu ação de vacinação de
bloqueio no campus da Faculdade de Direito da UFRJ e, em
conjunto com a SES, tomou uma
série de medidas de prevenção
e análise dos casos.
A SES esclareceu que a proteção contra o sarampo faz parte das vacinas tríplice viral e tetra viral, disponíveis conforme
calendário de vacinação do Ministério da Saúde para crianças
entre 12 e 15 meses. A cobertura vacinal contra a doença para
crianças de um ano no estado é
de 95%. Segundo a secretaria,
devem ser vacinadas as crianças de até um ano e adultos de
até 49 anos que não tenham
sido imunizados. As pessoas
que tomaram as duas doses da
vacina não precisam tomar
nova dose, destacou o órgão.
(Agencia Brasil)

Ministro nega habeas corpus
a investigado pela morte
de Marielle
O ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ) Humberto Martins negou na sexta-feira
(20) pedido de transferência feito pela defesa do ex-policial
militar Orlando Oliveira de Araújo, conhecido como Orlando
Curicica, investigado pela suposta participação no homicídio
da vereadora Marielle Franco e
o motorista Anderson Gomes,
em março, no Rio de Janeiro.
O investigado está preso na
penitenciária federal em Morroró (RN) e pretendia retornar ao
sistema prisional do Rio de Janeiro. A defesa alegou no STJ que
o acusado está sofrendo constrangimento ilegal ao cumprir prisão
preventiva em um presídio federal. Para os advogados, não há

motivo para a manutenção da prisão em regime mais gravoso.
Ao decidir o pedido de habeas corpus, o ministro entendeu que a decisão da justiça do
Rio que determinou a transferência foi fundamentada e não há
motivos da cassá-la por meio de
uma liminar.
“O caso em análise não se
enquadra nas hipóteses excepcionais passíveis de deferimento
do pedido em caráter de urgência, não veiculando situação
configuradora de abuso de poder ou de manifesta ilegalidade
sanável no presente juízo perfunctório, devendo a controvérsia ser decidida após a tramitação completa do feito”,
decidiu. (Agencia Brasil)

Guardia e Goldfajn participam
de reunião do G20 em
Buenos Aires
A reunião de ministros de
Finanças e presidentes de
bancos centrais do G20, grupo das 20 maiores economias
do mundo, começa neste final de
semana, em Buenos Aires, Argentina. O ministro da Fazenda,
Eduardo Guardia, e o presidente
do Banco Central (BC), Ilan
Goldfajn, viajaram na sexta-feira (20) para o país vizinho.
A agenda da reunião prevê
encontros do segundo escalão dos ministérios e autoridades monetárias, como preparação para os debates no
final de semana com os titulares das pastas. O tema principal é o futuro do mercado
de trabalho e a infraestrutura
para o desenvolvimento, tema
prioritário definido pela presidência argentina do G20
2018. Também serão aborda-

dos temas como crescimento mundial, o sistema fiscal
internacional e a inclusão financeira.
O G20 representa 85% da
economia mundial (Produto
Interno Bruto), dois terços da
população do mundo e 75%
do comércio internacional.
Os membros do G20 são:
Argentina, Austrália, Brasil,
Canadá, China, Franca, Alemanha, Índia, Indonésia, Itália, Japão, México, Coreia do
Sul, Rússia, Arábia Saudita,
África do Sul, Turquia, Reino
Unido, Estados Unidos e a
União Europeia.
A Argentina preside o G20
até o final deste ano, quando
será realizada uma cúpula de
chefes-de-governo e de estado em Buenos Aires. (Agencia Brasil)

Segurados que entraram na
Justiça e conseguiram a desaposentação podem ter que devolver o dinheiro ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).
Sem confirmar o número de
ações em que aposentados pedem a devolução do que foi pago
a mais, a Advocacia-Geral da
União (AGU) informou que apenas quem recebeu o benefício
após decisões provisórias (tutela
antecipada) irá, “eventualmente,
a depender de decisão judicial,
devolver” os valores.
“Aqueles que receberam valores em decisão judicial transitada em julgado [ou seja, em
ações já concluídas] não precisarão devolver valores, mas poderão ter seu benefício revisto,
por meio de ação rescisória”,
disse a AGU, em nota.
A desaposentação é a possibilidade de o aposentado pedir a
revisão do benefício por ter voltado a trabalhar e a contribuir
para a Previdência Social. Em
2016, o Supremo Tribunal Federal (STF) considerou ilegal a
desaposentação, sob o argumen-

to de que não está prevista na
legislação. Na época, mais de
180 mil processos estavam parados em todo o país aguardando a decisão da Corte.
Entretanto, explicou o professor de direito previdenciário
Guilherme Portanova, o STF
deixou em aberto os efeitos da
decisão, como o referente à devolução dos benefícios que já
haviam sido recalculados e pagos aos aposentados. Portanova
é membro do Conselho Jurídico da Confederação Brasileira
de Aposentados e Pensionistas
(Cobap).
Para o professor, o INSS não
poderia fazer tal cobrança, pois
o julgamento de 2016 ainda
não foi concluído (transitado
em julgado). Ele lembrou que
ainda há embargos de declaração para serem julgados, questionando justamente a previsibilidade de devolução do valor que foi revisado na aposentadoria.
Portanova destacou que, enquanto o STF não decide sobre
os embargos, há elementos ju-

rídicos para discutir a não devolução dos valores, bem como a
manutenção dos valores a mais
conseguidos com a desaposentação, mesmo em ações rescisórias. Com ou sem viabilidade
jurídica, o governo vai buscar a
devolução dos recursos e, nesse caso, o processo daqueles que
conseguiram o benefício do recálculo na Justiça deverá ser tratado individualmente.
“Eles [INSS] sabem que há
uma desinformação no Brasil. A
minha orientação é que o aposentado procure um advogado
especialista, porque há inúmeras
hipóteses para não precisar devolver o dinheiro”, afirmou o
especialista.
Histórico
Segundo o professor Portanova, até o ano de 1994, existia
um benefício chamado pecúlio,
que consistia na devolução, em
cota única, das contribuições
efetuadas para o INSS pelo cidadão que continuou trabalhando após ter se aposentado por
idade e tempo de contribuição.

A lei que extinguiu o pecúlio em 1994 também previa que
o aposentado que continuasse
trabalhando não precisava contribuir com a Previdência Social. Entretanto, outra lei, editada
um ano depois, voltou a exigir a
contribuição dos trabalhadores
aposentados, mas sem nenhum
benefício financeiro em contrapartida, sob o argumento de que
a contribuição previdenciária é
solidária (para o conjunto dos
trabalhadores, e não individual).
Como o pecúlio havia sido
extinto, começaram a surgir as
ações de desaposentação, para
que aqueles que continuaram a
trabalhar pudessem recalcular
a aposentadoria e receber benefício maior com base nas
novas contribuições à Previdência Social.
O caminho possível para pacificar a questão seria, por
meio do Congresso Nacional,
estabelecer o retorno do pecúlio ou regulamentar a desaposentação e criar critérios para
o recálculo do benefício.
(Agencia Brasil)

Defesa diz que Luiz Estevão está
preso em condições degradantes
A defesa do ex-senador Luiz
Estevão afirmou na sexta-feira
(20) que ele está sendo submetido a condições “degradantes e
insalubres” na Penitenciária da
Papuda, em Brasília, onde cumpre pena de 31 anos de prisão
pelo desvio de R$ 169 milhões
na execução da obra da sede do
Tribunal Regional do Trabalho
em São Paulo, na década de
1990. Luiz Estevão era senador
pelo Distrito Federal cassado
em junho de 2000.
Na quinta-feira (19), por terminação da Justiça do Distrito
Federal, o ex-senador foi transferido para o bloco de segurança máxima da Papuda. Ao deter-

minar a medida, a juíza Leila
Cury afirmou que há indícios de
que Luiz Estevão “vem exercendo liderança negativa”, após ter
sido flagrado duas vezes com
objetos proibidos.
Em nota divulgada à imprensa, o advogado Marcelo Bessa,
representante do ex-senador, criticou a decisão da magistrada e
as condições da cela para onde
seu cliente foi transferido.
“O chuveiro está instalado
acima do vaso sanitário, o que só
permite a Luiz Estevão tomar
banho sentado. Não há divisão
entre o banheiro e o restante da
cela. Por isso, depois do banho,
a cela fica totalmente alagada e

o apenado tem que esperar por
horas até que o espaço seque.
Também não há possibilidade de
lavar roupas, porque não há local para secá-las”, afirmou.
A defesa também disse que
o ex-senador nunca teve qualquer
problema com os demais presos
e com o ex-ministro Geddel Vieira Lima, que também foi transferido para o bloco de segurança máxima.
“Luiz Estevão foi isolado em
uma cela reservada para castigar
o pior dos piores criminosos,
com estrutura incompatível para
a permanência por mais de alguns dias. É uma ala de isolamento para castigo. As condições às

quais meu cliente está submetido são degradantes e insalubres.
É, obviamente, uma afronta absurda aos direitos assegurados
ao preso”, acrescentou o advogado.
Privilégios
A transferência de Estevão
para outra cela foi tomada pela
juíza após a operação da Polícia
Civil do Distrito Federal,
que, no domingo (15), encontrou
indícios de privilégios concedidos aos presos. Na operação,
mais de 30 agentes encontraram
chocolate, tesoura e cinco pen
drives na cela do ex-senador.
(Agencia Brasil)

Mais de 70% dos pequenos empresários
usam redes sociais e aplicativos
Uma pesquisa realizada pelo
Serviço Brasileiro de Apoio às
Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) constatou que, nos últimos
três anos, os pequenos negócios
no Brasil investiram na informatização e na utilização de novas
ferramentas digitais, em especial nas redes sociais. Pelos dados,
72% utilizam o WhatsApp para se
comunicar com clientes e 40%
mantêm perfil no Facebook.
O estudo “Transformação
Digital nas MPE” analisou a
informatização das micro e
pequenas empresas, no
período de abril a junho deste
ano, e fez 6.022 entrevistas
em todo país, por porte e setor
da empresa, sexo, faixa etária e
escolaridade.
A pesquisa avaliou como o
setor está envolvido no processo de mudança para a era digital,
confirmando o crescimento do

grau de informatização das empresas de micro e pequeno porte. Para 51% dos entrevistados,
as vendas pela internet e redes
sociais vão avançar mais do que
as vendas tradicionais, nos próximos cinco anos.
A rede social Facebook e o
aplicativo WhatsApp são as ferramentas mais usadas pelas micro e pequenas empresas na divulgação de produtos e serviços.
Estes instrumentos também são
utilizados para o relacionamento com os clientes.
Essenciais
Para a diretora técnica e presidente em exercício do Sebrae,
Heloisa Menezes, o estudo mostra como as tecnologias digitais
são essenciais nas atividades
comerciais e nos negócios. “Vivemos numa era em que as pessoas passaram a adotar um

comportamento cada vez mais
digital. E para os pequenos negócios já é obrigatório
ter uma presença nesse mundo tecnológico, utilizando as
ferramentas que estão na palma da mão dos clientes a todo
momento”, disse.
A proporção de empresas
com página na internet mais do
que dobrou, passando de 11%
para 27% das MPE, sendo que o
maior avanço ocorreu no uso das
ferramentas digitais, em especial no caso do WhatsApp e do
Facebook.
A quantidade de empresas
com perfil no Facebook passou
de 37% para 40%, enquanto o
WhatsApp é usado por 72% do
setor para se comunicar com clientes, principalmente para disponibilizar informação de produtos ou serviços (59%), atender o cliente “on-line” (59%) e

fazer vendas (43%).
O Facebook é usado para os
mesmos fins, porém, em menor
intensidade (respectivamente
37%, 24% e 17%).
Comparação
Na comparação com o último estudo do Sebrae, de 2015,
o uso de computadores nas empresas passou de 56% para 57%
no caso dos microempreendedores individuais, de 83% para
89% nas micro empresas e de
94% para 97% nas empresas de
pequeno porte.
Atualmente, 73% dos microempreendedores individuais,
91% das micro empresas e 99%
dos empresários das empresas
de pequeno porte acessam a internet e o fazem predominantemente por meio do celular e do
computador na empresa. (Agencia Brasil)

Forças Armadas fazem ação contra o
crime organizado em São Gonçalo
O Comando Conjunto das
Forças Armadas realiza pelo
sexto dia consecutivo ação
contra o tráfico de drogas e
roubo de cargas no Complexo
do Salgueiro e Jardim Catarina, em São Gonçalo, região
metropolitana do Rio. Na sexta-feira (20), os militares apreenderam um fuzil, uma pistola
automática Glock, além de recuperar três veículos roubados
e uma quantidade de
drogas ainda não contabilizada.
Desde o início da semana, as
Forças Armadas já removeram
105 barricadas usadas pelo trá-

fico de drogas para impedir a
passagem dos veículos das forças policiais.
Outra ação
Em ação conjunta, o Grupo
de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público do
Rio e o Comando de Operações
Especiais da Polícia Militar
prenderam na sexta-feira (20)
o traficante Breno da Silva
Souza, o Breno do Guandu ou
BR, apontado como líder do
tráfico de drogas no Complexo do Guandu, em Japeri, na

Baixada Fluminense.
O traficante foi preso dentro de um carro enquanto tentava fugir ao cerco, acompanhado por David Tavares, que
atuava como segurança de Breno.
Com eles, foram apreendidos
três fuzis, duas granadas e grande
quantidade de munição. Durante
a ação na comunidade, três pessoas foram presas e foram apreendidas duas pistolas e drogas.
O objetivo da operação era
prender o traficante Breno, já
denunciado pelo MPRJ por
crimes de homicídio, latrocínio, tráfico e roubo. Contra ele

já foram expedidos 14 mandados de prisão, entre preventivas e temporárias. As investigações apontam que, além de
chefiar o tráfico na comunidade, ele coordenava roubos de
carga pela região, principalmente nas imediações do Arco
Metropolitano.
Breno é um dos denunciados pelo assassinato dos vigilantes Jonas Souza da Silva e
Benedito Charles da Silva, em
maio de 2017, mortos durante
o assalto a um caminhão de carga no Arco Metropolitano.
(Agencia Brasil)
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Thiago e George vencem e estão
nas oitavas de final na China

George em ataque durante partida da repescagem
com duas grandes vitórias. Ainda pela fase de grupos, venceram os austríacos Fruhbauer e
Wutzl por 2 sets a 1 (21/18, 18/
21, 15/8), em 45 minutos, avançando à repescagem. Horas depois, vitória sobre os letões

Finsters e Solovejs por 2 sets
a 0 (21/19, 21/16), em 34 minutos.
“Nós começamos mal no
torneio, chegamos um dia antes de jogar e o fuso horário
aqui é muito diferente, nosso

Campeonato Brasileiro
de Amadores começa
com o apoio
da Osklen

corpo sentiu demais. Mas na
sexta-feira já melhoramos o
nosso corpo e cabeça para os
desafios, jogamos melhor e
conseguimos batalhar pela vitória”, analisou o paraibano
George após as duas partidas.
A etapa de Haiyang é a terceira de cinco etapas do nível
três estrelas do Circuito Mundial 2018 e o Brasil conta com
duplas apenas no naipe masculino. Desde 2017, as competições são classificadas de uma a
cinco estrelas de acordo com a
pontuação e a premiação que
oferecem aos atletas, com eventos espalhados pelo planeta.
O torneio três estrelas na
China rende 10 mil dólares aos
campeões de cada naipe e 600
pontos no ranking geral do tour,
distribuindo no total. Nesta
temporada, o Brasil já conquistou 21 medalhas no Circuito
Mundial (oito de ouro, nove de
prata e quatro de bronze).

Foto/Divulgação

O Brasil terá duas duplas nas
oitavas de final da etapa três estrelas de Haiyang, na China,
pelo Circuito Mundial de vôlei
de praia 2018. Thiago e George (SC/PB) venceram duas vezes na sexta-feira (20) e avançaram no torneio, se juntando
a Álvaro Filho e Luciano (PB/
ES), que já tinham garantido a
vaga na última quinta-feira e
folgaram nesta rodada.
Nas oitavas de final, Thiago
e George enfrentam os eslovenos Nejc Zemljak e Jan Pokersnik na madrugada deste sábado (21), às 00h (de Brasília).
No mesmo horário, Álvaro Filho e Luciano encaram os norte-americanos Stafford Slick e
Casey Patterson. As quartas de
final também serão no sábado,
enquanto semifinais e finais
serão no domingo.
Thiago e George haviam
sido derrotados na estreia, e
nesta sexta, se recuperaram

Foto/Divulgação

Dupla superou repescagem e encara dupla eslovena Nejc Zemljak/Jan Pokersnik; Alvinho e Luciano duela contra Slick/
Patterson

Campeonato Brasileiro de Amadores
Cavaleiros e amazonas de
todo o país já estão no Rio de
Janeiro prontos para a disputa do mais importante título
das categorias de Amadores,
o Campeonato Brasileiro, que
começou na sexta, com provas nas alturas de 1 metro a
1.30m, e que conta com o
apoio da Osklen.
Sobre os braços do Cristo
Redentor, os participantes
vão disputar a competição
mais importante da categoria,
que vai até domingo, na Sociedade Hípica Brasileira. As
duas pistas do tradicional
clube carioca vão receber
mais de 200 cavalos que vão
competir em quatro catego-

Thiago Braz, Andressa Morais e
Thiago André competem em Londres
peão olímpico no Rio 2016, que
tem 5,95 m como o melhor do
ano, o canadense Shawn Barber
(5,92 m), o sueco Armand Duplantis (5,93 m) e o norte-americano Sam Kendricks (5,96 m).
Na etapa de domingo, Andressa (Pinheiros) começa a
competir às 09:45 de Brasília. O
seu maior objetivo é garantir uma
vaga para a grande final da Liga
Diamante no dia 31 de agosto, em
Bruxelas, na Bélgica.
A recordista sul-americana
do disco, com 65,10 m, enfrentará adversárias fortes como a
croata Sandra Perkovic, bicampeã olímpica, e as cubanas Yamé
Peréz e Denia Caballero.
Já Thiago André (Orcampi
Unimed), finalista dos 800 m em
Londres 2017, correrá os 1.500
m, às 11:08 de Brasília. O seu
melhor resultado deste ano é
3:35.40, obtido no GP de Xangai, na China, em maio, também
pela Liga Diamante.
Nesta quinta-feira (19), Dar-

Equipes masculina e
feminina farão
amistosos em casa
Grupos dirigidos pelos técnicos Renan e José Roberto
Guimarães jogarão em Brasília, Uberaba, Rio de Janeiro,
Manaus e Belém

Andressa de Morais
lan Romani (Pinheiros) conquistou a medalha de bronze no arremesso do peso do Meeting Herculis no Estádio Louis II, em
Mônaco, a 10ª etapa da Liga Diamante. Ele se classificou para a
grande final do dia 30 de agosto,
em Zurique, na Suíça.
Darlan manteve a regularida-

de da temporada e arremessou a
21,70 m, na sexta e última tentativa, garantindo o bronze. O norte-americano Ryan Crouser,
campeão olímpico no Rio 2016,
ficou com a medalha de ouro,
com 22,05 m. Darrell Hill, dos
Estados Unidos, terminou em
segundo, com 21,72 m.

Mundial de F2 liberou treino extra
para testes da nova embreagem

Foto/Divulgação

Três brasileiros participam
da 11ª etapa da Liga Diamante da
IAAF, neste sábado (dia 21) e
domingo (22), no Estádio Olímpico de Londres, na Grã-Bretanha: o campeão olímpico Thiago Braz da Silva, no salto com
vara, e os finalistas do Mundial
de Londres 2017 Andressa Oliveira de Morais, no lançamento
do disco, e Thiago do Rosário
André, nos 1.500 m.
O BandSports promete transmissão ao vivo do evento nos
dois dias, a partir das 10 horas.
Thiago Braz (Pinheiros) compete neste sábado a partir das
09:30 no horário de Brasília
(13:30 locais). O brasileiro vem
de vitória no Meeting de Sotteville-les-Rouen, na França, na
última terça-feira (17), quando
saltou 5,70 m, o seu melhor resultado ao ar livre de 2018.
No Estádio Olímpico ele terá
pela frente alguns dos melhores
atletas do mundo, como o francês Renaud Lavillenie, vice-cam-

Foto/Wagner Carmo

Etapa da Liga Diamante será disputada neste sábado e domingo com transmissão pela televisão

José Roberto Guimarães

Foto/ James Gasperotti

Brasileiro Sérgio Sette comenta suas impressões do novo sistema

Sérgio Sette Câmara
Após três finais de semana de
competições na sequência quando passou por França, Áustria e
Inglaterra o Campeonato Mundial de F2 deu uma pausa de duas
semanas de competições. Nesse
período, porém, as equipes seguiram trabalhando duro em busca de melhorias nos carros.
Em uma temporada em que
houve a implantação do novo

chassis, novo conjunto de motor
e novo sistema eletrônico alguns
ajustes se fizeram necessários,
no decorrer do ano. Principalmente o sistema de embreagem
dos carros foi bastante criticado
por alguns pilotos o que gerou,
inclusive, a decisão da FIA em
autorizar as largadas das duas últimas corridas com os carros em
movimento, a exemplo do que

rias de 1 metro até 1.30m.
Entre seus projetos especiais, a Osklen investe, desde
1995, em campeonatos de hipismo, eventos que estão diretamente ligados ao lifestyle da marca, conhecida por ter
seu DNA atrelado ao esporte,
à ações sustentáveis e à integração do homem com a natureza. Ao longo do ano, a
Osklen realiza ativações em
todas as competições que
acontecem no Rio, em São
Paulo e Porto Alegre.
Para este evento, a marca
confeccionou vouchers de premiação, que serão dados de
presente entre os cavaleiros
vencedores.

acontece em provas da F-Indy ou
Stock Car.
Neste período os técnicos da
categoria, bem como, os engenheiros de todas as equipes trabalharam bastante no desenvolvimento do sistema visando o
retorno das largadas tradicionais
já na próxima etapa, na Hungria,
entre os dias 26 e 29 deste mês.
Em vistas de acalmar os competidores e levar os testes, efetivamente, para a pista a FIA autorizou, de forma extraordinária,
que todos os carros fizessem um
treino de no máximo 100 km. De
forma a impedir qualquer outra
forma de desenvolvimento das
equipes cada veículo foi limitado eletronicamente para utilizar
apenas as três primeiras marchas.
Com sede na Inglaterra a
equipe Carlin, que lidera o Campeonato ao lado da ART Grand
Prix, optou por levar seus carros
para o Autódromo de Rockingham, no norte do país. Por lá
Sérgio Sette Câmara e Lando

Noris cumpriram a quilometragem máxima autorizada para o dia
e, de forma unânime, acreditam
que os equipamentos estão novamente prontos para o restante
da temporada.
“Estivemos ontem em Rockingham onde pudemos testar as
evoluções no sistema de embreagem de nosso carro. Posso dizer que realmente ficou com o
acionamento mais fácil. No meu
caso específico não acho que foi
muito bom uma vez que eu tinha
conseguido me adaptar bem e
estava fazendo excelentes largadas. Mas, enfim, temos de pensar na coletividade e no melhor
para a categoria. Assim, acredito
realmente que os problemas terminaram e poderemos ter um
restante de Campeonato mais
tranquilo e com os resultados
sendo definidos pela performance de cada piloto”, comentou o
piloto da YOUSE | Banco BMG |
MRV | CCR | CEMIG | GASMIG
| Usiminas.
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Em preparação para o Campeonato Mundial, as seleções
brasileiras masculina e feminina de vôlei jogarão diante de
seus torcedores no mês de agosto. As equipes comandadas pelos técnicos Renan e José Roberto Guimarães atuarão em
amistosos contra Holanda e Estados Unidos, respectivamente,
em Brasília (DF), Uberaba
(MG), Rio de Janeiro (RJ), Manaus (AM) e Belém (PA).
Os compromissos da equipe
feminina do Brasil serão com a
seleção norte-americana, campeã da Liga das Nações. O primeiro será no dia 12 de agosto,
em Brasília, no ginásio Nilson
Nelson, às 10h, com transmissão ao vivo da TV Globo. Depois, dias 14, às 19h, e 16, às
20h, em Uberaba, no Centro
Olímpico - UFTM, ambos mostrados pelo SporTV. O último,
no dia 18, às 19h30, acontecerá
no Rio de Janeiro, no Maracanãzinho, também com transmissão do SporTV.
Os amistosos da seleção
masculina serão nos dias 18, 20
e 22 – os três contra a Holanda e exibidos pelo SporTV. O
primeiro será realizado às

21h45, em Brasília, no ginásio Nilson Nelson, depois, em
Manaus, na Arena Amadeu Teixeira, às 21h30, e o último em
Belém, na Arena Guilherme
Paraense, às 19h.
As duas seleções utilizam
a série de amistosos como
preparação para o Campeonato Mundial. A equipe masculina joga de 9 a 30 de setembro,
na Bulgária e na Itália. A competição feminina será de 29 de
setembro a 20 de outubro, no
Japão.
Seleção feminina
12/08 – 10h – Brasil x Estados Unidos – Brasília (TV
Globo); 14/08 – 19h – Brasil x
Estados Unidos – Uberaba
(SporTV); 16/08 – 20h – Brasil
x Estados Unidos – Uberaba
(SporTV); 18/08 – 19h30 – Brasil x Estados Unidos – Rio de
Janeiro (SporTV).
Seleção masculina
18/08 – 21h45 – Brasil x
Holanda – Brasília (SporTV);
20/08 – 21h30 – Brasil x Holanda – Manaus (SporTV); 22/
08 – 19h – Brasil x Holanda –
Belém (SporTV).
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Motos

Heritage Classic 2018 Adeus, Indian
Você já pensou em viajar sentindo o vento e a liberdade, mas sentado confortavelmente sobre um sofá? Mesmo que este sofá preto custe R$ 73.980, e você ache que vale a
pena, tamanho o conforto? Pois esta é a impressão que se tem ao pilotar a Harley-Davidson Heritage Classic 2018.
Apesar dos 2,415 metros de comprimento e seus 330 kg de peso total, a Heritage Classic é de fácil condução, mesmo no trânsito
urbano, com guidão leve nas manobras. O
aergonômico em dois níveis fica a 68 cm de
altura, o que permite acomodar condutores de
variadas alturas.
A HD Heritage Classic tem em suas laterais elegantes alforjes rígidos, vedados e resistentes à água, com espaço suficiente para
acomodar vários artigos para viagem, e traváveis com apenas um toque. Outro item de
conforto é o prático controle de velocidade
de cruzeiro, para o descanso do punho em viagens mais longas. O velocímetro sobre o tanque de combustível de 18,9 litros vem com
indicador de marcha.
O poderoso motor de 1.745 cc, com injeção eletrônica de combustível, tem resposta
imediata do acelerador e é bem elástico, com
câmbio de seis marchas bem longas. O escapamento 2-2 curto traz uma beleza e agressividade diferente ao estilo do conjunto.

As motocicletas Indian Motorcycle não
serão mais importadas e comercializadas no
Brasil pela Polaris. O processo de transição
será de até 120 dias com as concessionárias
da marca. A empresa confirma o seu compromisso com os consumidores e dará continuidade aos serviços de pós-venda das motocicletas, incluindo a comercialização de peças de reposição, atendimento à garantia e
manutenção em geral, através de concessionárias Polaris selecionadas e de novas oficinas de motos premium credenciadas.
Importantes fatores influenciaram a

decisão da Polaris. A falta de rentabilidade do negócio no Brasil decorrente do
recrudescimento da economia brasileira
com a consequente redução da indústria
de motocicletas nos últimos anos, agravaram os desafios de continuidade da
importação e revenda de motocicletas
premium de alta cilindrada.
Para mais informações, os clientes da
marca podem contatar o canal de atendimento através do telefone (11) 3336-5482
ou
pelo
e-mail:
contatobrasil@indianmotorcycle.com

Importados

Aliás, a frente dela é imponente, com o
farol triplo de LED, para-brisa removível em
poucos segundos, proporcionando a possibilidade de ter sua aparência totalmente diferentes, touring e cruising.
A suspensão dianteira de alto desempenho, proporciona melhor estabilidade. A sus-

pensão traseira mono-amortecida é regulável,
permitindo um ótimo comportamento dinâmico em curvas. O freio dianteiro com quatro
pistões e o freio traseiro flutuante com dois
pistões são bem precisos.
Se você não tem um tapete voador, contente-se com este sofá voador.

BMW Série 3, X1 e
X4 com condições
especiais em julho

Nacionais

Argo recebe linha 2019

As versões 1.0, Drive 1.0, Drive 1.3, Drive 1.3 GSR, HGT 1.8 e HGT 1.8 Automático
do Argo chegam à linha 2019 reformuladas.
As versões Precision 1.8 e Precision 1.8 Automático continuarão disponíveis como 2018
e em breve também serão atualizadas.
Entre as novidades do hatch compacto da
Fiat estão novos opcionais e novos itens de
série. Atendendo às solicitações de mercado,
o sistema Start & Stop passa a ser oferecido
como opcional nas versões Drive 1.0 e Drive
1.3, permitindo democraticamente que o cliente opte por contar com o item ou não. O
Argo Drive 1.3 GSR e as versões 1.8 continuam com o sistema de série.
Confira como fica cada versão e kits de
opcionais abaixo.
Argo 1.0
A versão de entrada recém-lançada conta agora como opcional o novo Kit Visibilidade, com desembaçador, limpador e lavador do vidro traseiro com intermitência.
Além dele, ainda estão disponíveis os já
conhecidos Kits Rádio Connect e Convenience. De série, a versão já vem equipada com itens como ar-condicionado, vidros
elétricos dianteiros, trava elétrica, direção
elétrica, computador de bordo, volante com
regulagem de altura, ESS (sinalização de
frenagem de emergência) e rodas de aço
estampado aro 14".
Argo Drive 1.0
Equipada com o motor Firefly 1.0 de três
cilindros, a versão ganha importantes novidades. De série, o alarme antifurto e, como opcional, Controle de Tração (TC), Controle Eletrônico de Estabilidade (ESC) e sistema Hill-

Holder. Traz ainda equipamentos como direção elétrica progressiva, ar-condicionado, banco do motorista com ajuste de altura e ISOFIX. Entre os opcionais, estão disponíveis na
linha 2019 os kits Parking, Rádio Connect e
Convenience, já disponíveis na linha anterior, além do novo Kit Tech, com sistema
Start & S top, Controle de Tração (TC),
Controle Eletrônico de Estabilidade (ESC)
e sistema Hill-Holder, e o Kit Multimídia
9" com a central multimídia com tela de 9"
touchscreen, comandos de voz Bluetooth,
áudio streaming, AUX/USB/MP3, rádios
AM/FM, volante com comandos de áudio
e telefone, além de segunda porta USB
para passageiros traseiros.
A recém-lançada central multimídia
com touch screen de 9", a maior do mercado para o segmento, conta com inúmeras funções que facilitam a vida a bordo,
incluindo o espelhamento para iOS e Android, reconhecimento de voz e integração
com comandos no volante. Além disso, ela
traz conexão Bluetooth e audio streaming,
conectividade Wi-Fi/hotspot e reconhecimento de voz. Com integração a comandos no volante, essa central de 9" das versões Drive 1.0, Drive 1.3 e Drive 1.3 GSR
do Argo 2019 possui 16Gb de memória interna para armazenamento de fotos, vídeos e
músicas e ainda oferece calendário, calculadora e agenda. Vale dizer que as versões Precision e HGT continuam com a central multimídia presente desde o lançamento do modelo.
Argo Drive 1.3
A versão também conta com a novidade

do alarme antifurto de série e com os novos
opcionais Controle de Tração (TC), Controle
Eletrônico de Estabilidade (ESC) e sistema
Hill-Holder. O modelo, com motor Firefly 1.3,
pode ser equipado ainda com os kits de opcionais tradicionais Parking, Connect e Convenience. Além desses, o cliente pode adquirir
os novos kits Multimídia 9" e Tech que também estão disponíveis para a versão Drive 1.0.
Argo Drive 1.3 GSR
Assim como no Drive 1.3, a versão com
câmbio GSR conta com alarme antifurto de
série como novidade, além de outros itens,
como Controle de Tração (TC), Controle Eletrônico de Estabilidade (ESC), sistema HillHolder, a função Auto-Up Shift Abort, que
garante retomadas mais vigorosas, controle
de velocidade de cruzeiro, apoia braço para o
motorista, vidro elétrico traseiro e retrovisores externos elétricos com função tilt down e
repetidores laterais. Como opcionais, são oferecidos o Kit Multimídia 9", o Kit Parking e o
Kit Connect.
Argo HGT 1.8
A versão com acabamento, calibração de
suspensão e controle de estabilidade esportivos passa a contar na linha 2019 com sensor
de estacionamento traseiro com visualizador
gráfico de série. Os clientes podem optar ainda por adquirir como opcionais a câmera de
ré, side bags dianteiros e os pacotes Stile e
Tech.
Argo HGT 1.8 AT
Com máximo conforto com o câmbio automático de seis marchas, a versão, assim
como a manual, traz de série o sensor de estacionamento traseiro com visualizador gráfico e conta com os mesmos opcionais: Kit Stile, Kit Tech, side bags dianteiros e câmera de
ré.
Alinha 2019 do Argo possui como opções
as cores sólidas Branco Banchisa, Preto Vulcano e Vermelho Alpine, a perolizada Branco
Alaska e as metálicas Prata Bari, Preto Vesúvio e Cinza Scandium. As versões HGT não
estão disponíveis em Preto Vulcano e Vermelho Alpine, mas possuem como opções os
tons sólidos Azul Portofino e o Vermelho
Modena.
Confira os preços da nova linha do
Argo 2019:
- Fiat Argo 1.0 – R$ 44.990 (preço de oferta
sugerido)
- Fiat Argo Drive 1.0 – R$ 47.990 (preço de
oferta sugerido)
- Fiat Argo Drive 1.3 – R$ 53.990
- Fiat Argo Drive 1.3 GSR – R$ 59.590
- Fiat Argo HGT 1.8 – R$ 65.990
- Fiat Argo HGT 1.8 AT6 – R$ 71.990

Condição especial para
Classe C
No mês de julho, a Mercedes-Benz do
Brasil anuncia condição especial para compra das duas versões do seu best-seller
Classe C, na motorização 180. Os modelos,
disponíveis na configuração Exclusive –
com acabamento elegante em madeira e ar
requintado com a tradicional estrela da marca no capô -, e Avantgarde, mais esportivo
com materiais cromados, serão comercializados com um bônus especial e com a possibilidade de financiamento com taxa zero
pelos concessionários de todo o país.
Produzido na fábrica de Iracemápolis,
interior de São Paulo, desde 2016, ano em
que o modelo passou a ser equipado também com a tecnologia flex fuel, o Classe C
possui um conceito de construção de carroceria com peso reduzido, que proporciona excelente dirigibilidade e um alto nível
de segurança. O interior é marcado pela cuidadosa seleção de materiais, já característica da Mercedes-Benz, e acabamento sofisticado.

As versões C 180 ff Avantgarde e C
180 ff Exclusive estão disponíveis em to-

dos os concessionários do país com preço
sugerido de R$ 178.900.

A BMW do Brasil está oferecendo neste mês de julho uma oportunidade especial
para aquisição dos modelos BMW 320i Sport,
BMW X1 xDrive20i GP e BMW X4
xDrive28i X Line na rede de concessionárias autorizadas da marca no país. As condições preveem descontos de até R$ 25 mil
para pagamentos à vista.
É o caso do BMW X4 xDrive28i X Line
2017/18, cujo preço sugerido de tabela é de
R$ 324.950, mas pode chegar a R$ 299.950
para pagamento efetuado no ato da compra.
O sedã BMW 320i Sport 2017/18, por
sua vez, conta com abatimento de R$ 20 mil
– de R$ 169.950 por R$ 149.950 – também

para compra à vista. Já o SAV BMW X1
xDrive20i GP 2018/18 tem desconto de R$
12 mil – de R$ 191.950 por R$ 179.950.
A oportunidade exclusiva inclui ainda
vantagens disponibilizadas pela BMW Serviços Financeiros como taxa 0,59% para
planos de financiamento de 24 meses, com
60% de entrada. Além dos bônus especiais e do plano de financiamento diferenciado, a ação exclusiva inclui ainda a supervalorização do seminovo oferecido como
parte do pagamento, no momento da negociação. Essas condições são válidas em
todo o Brasil, no mês de julho, enquanto
durarem os estoques.

MINI oferece
condições especiais
por tempo limitado

Em celebração aos 9 anos em que a
marca está em nosso país, a MINI Brasil
está oferecendo condições especiais para
alguns de seus produtos por tempo limitado, dentre estas condições especiais podemos citar:
- MINI Cooper Exclusive 3P com pre-

ço promocional por tempo limitado de R$
99.990 — desconto de R$ 20.000 sobre o
preço sugerido de R$ 1 19.990.
- MINI Cooper Countryman com preço promocional por tempo limitado de R$
134.990 – desconto de R$ 15.000 sobre o
preço sugerido de R$ 149.990.

Truck

Mais conforto no Caminhão
MAN TGX 2019
Já chegou às concessionárias de todo o país
o novo caminhão MAN TGX em sua versão
2019. A principal vantagem está no conforto:
os modelos da linha agregam agora ainda mais
atributos para a maior comodidade dos motoristas pelas estradas.
O aspecto de maior impacto está na cama
que as cabines TGX abrigam, que passa a contar com um console para diversas atividades,
como o controle de operação dos vidros elétricos, relógio com função alarme, tomadas de
12v e 24v, além de entrada USB.
A parte de trás da cabine também ganhou
três novos porta-objetos e inclui diferentes luzes de leitura para o profissional eleger a que
melhor lhe atende. Isso também se observa com
novo porta-copo e cinzeiro na cabine.
No painel de instrumentos, mais novidades:
o computador de bordo agora tem display colorido e nova aparência no velocímetro e no ta-

cômetro. Mais ao lado, o temporizador do limpador do parabrisa agora vem com controle de
intervalo.
O rádio também traz facilidades adicionais
ao motorista já em sua versão de série: oferece a função bluetooth e viva-voz para telefone,
além de MP3 com leitor de cartão SD ou USB.
O interruptor de acionamento de marchas
(DNR) mudou de posição para ficar mais
ergonômico. Agora localizado no painel, liberou espaço no console central, o que reflete também em uma melhor circulação na
cabine que já é referência no mercado por
seus atributos.
Para garantir mais agilidade na informação e segurança à operação, os novos TGX
vêm com o filtro separador de água com sensores eletrônicos que indicam no painel de
instrumentos a saturação do filtro e a presença de água no combustível.

