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Setor de serviços perde 410 mil
empregos entre 2015 e 2016
O setor de serviços não financeiros
(manicure,
pedicure, bares e restaurantes, entre outros) tinha em
2016 mais de 1,3 milhão de
empresas ativas, o que gerou
uma receita operacional líquida de R$ 1,5 trilhão e foi
responsável pela ocupação
de 12,3 milhões de pessoas,
uma média de 9 pessoas por
emprego.
Os dados constam da Pesquisa Anual de Serviços (PAS)
2016, que o Instituto Brasilei-

Caixa Econômica reduz juros
para compra da casa própria
Operação Cronos prende mais
de mil pessoas em todo o país
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O governo do Equador confirmou nesta sexta-feira (24) a
abertura de um “corredor humanitário” ligando a fronteira
do país com a Colômbia, no
norte, e o Peru, no sul, para facilitar o ingresso de venezuelanos. Momentaneamente, foram habilitados 35 ônibus gratuitos exclusivamente destinados aos imigrantes.
A medida ocorre na véspera
de o Peru adotar a obrigatoriedade do passaporte para os venezuelanos entrarem no país. No
Equador, há a exigência de passaporte para os venezuelanos.
Nos últimos dias, famílias inteiras de venezuelanos já fazem o
percurso até o Peru. Página 3

Dólar
As remessas de dinheiro do
Brasil para o exterior superaram
US$ 1 bilhão no primeiro semestre deste ano. É o maior valor
(US$ 1,063 bilhão) já anotado
para o período na série histórica
do Banco Central (BC), iniciada
em 1995. Na comparação com o
primeiro semestre de 2017 (US$

935,7 milhões), houve um crescimento de 13,6%.
Esse volume é estimulado
pelo aumento do número de brasileiros que vão estudar ou morar em outros países, em busca
de novas oportunidades.
A maior expansão foi registrada nas remessas para Portugal
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e Canadá, com crescimento de
230,7% e 228,4%, respectivamente, no primeiro semestre
deste ano comparado com o mesmo período de 2017.
Entre os países listados nos
dados do BC, houve queda de
transferências apenas para os
Estados Unidos (- 47,9%). Para
outros países houve forte expansão das remessas: Alemanha
(188,6%), Itália (99,3%), Espanha (94,8%), Reino Unido
(84,5%) e França (79,5%).
O diretor geral da Western
Union no Brasil, instituição financeira de movimentação de dinheiro, e presidente da Associação
Brasileira das Empresas de Remessas, Luiz Eduardo Citro, explicou que Portugal está estimulando aposentados e investidores
a irem morar no país. Página 3

Domingo: Nublado com aberturas
de sol à tarde.
Pode garoar de
manhã e à noite.

Manhã

Tarde

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

Manhã

Tarde

Fonte: Climatempo

DÓLAR
Comercial
Compra: 4,10
Venda:
4,10
Turismo
Compra: 4,08
Venda:
4,33

EURO
Compra: 4,77
Venda:
4,77

OURO
Compra: 148,20
Venda: 177,52

Noite
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Noite
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Noite

A Inglaterra recebe o
Mundial de motovelocidade nesse final de semana.
Desde que retornou ao calendário do mundial em
2010, Lorenzo venceu três
vezes (2010, 2010 e
2013), de lá para cá foram
cinco vencedores diferentes, sendo que a Yamaha,
nesse período, venceu três,
Honda e Ducati uma cada.
Lorenzo, Marquez, Rossi,
Viñales e Dovisioso foram,
respectivamente, os cinco
protagonistas. A Yamaha
não vence desde Assen na
temporada passada, num

Foto/MotoGP

Tarde

te mês novas normas da Caixa
Econômica Federal que facilitam a utilização dos recursos
do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) como
garantia nessa modalidade de
crédito.
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Vendas no Tesouro Direto
superam resgates em
R$ 273,6 milhões
As vendas do Tesouro Direto superaram os resgates em
R$ 273,6 milhões em julho.
De acordo com os dados do
Tesouro Nacional, divulgados

na sexta-feira (24), as vendas
do programa atingiram R$
1,189 bilhão no mês passado.
Já os resgates totalizaram R$
915,9 milhões.
Página 3

Confiança do comércio volta
a subir após quatro quedas
consecutivas
Página 4

Grande Premio de motovelocidade
retorna neste final de semana
Por Jarcio Baldi

Manhã

As novas regras do crédito
consignado permitirão aos trabalhadores da iniciativa privada obter empréstimos consignados (com desconto na folha
de pagamento) com juros mais
baixos. Entraram em vigor nes-

Esporte

Previsão do Tempo
Sábado: Sol com
muitas nuvens a
nublado com chuva no fim da manhã. Tarde e noite
chuvosas.

Garantia do FGTS permitirá
redução de juros do crédito
consignado

Remessas ao exterior
crescem 13,6% e têm
recorde de US$ 1,06 bilhão
Foto/Marcello Casal Jr/ABr

Equador cria
corredor
humanitário
até o Peru
para
venezuelanos

ro de Geografia e Estatística
(IBGE) divulgou na sexta-feira (24), no Rio de Janeiro.
O total de salários, retiradas e outras remunerações dessas empresas foi de R$ 327,6
bilhões, com um rendimento
mensal médio por trabalhador
de R$ 2 mil.
No entanto, como
consequência direta da crise,
o estudo contabilizou
410.489 postos de trabalho a
menos do que em 2015, uma
queda de 3,2%.
Página 3

Dovi na frente nos treinos livres
jejum de 21 corridas. Apesar
de ter sido gastos milhoes de
dólares no recapeamento do

autódromo, foi uníssono a reclamação dos pilotos em relação o trabalho realizado:

muita irregularidade no asfalto novo.
Após os treinos de sexta
feira a fábrica de Iwata parece ter trabalhado forte nos
últimos quinze dias tentando
resolver o problema da eletrônica de suas motos, fazendo com que Viñales ficasse com o 3º melhor tempo
do dia. Quem ficou na ponta
foi Dovisioso da Ducati que
fez um duro julgamento: “A
pista está pior que ano passado, os buracos só mudaram
de posição, e é incrível que
seja assim depois de se gastar tanto dinheiro no novo asfalto, falaremos sobre isso
na Comissão de Segurança”

disse o italiano.
Valentino Rossi afirmou
que a sua Yamaha melhorou
muito, mas também reclamou do asfalto. O clima em
Silverstone é uma incógnita, fazendo da corrida uma
caixinha de surpresas, mas
com disputas emocionantes. Será que teremos um
sexto vencedor diferente
desses últimos anos ou a
disputa permanecerá entre
Hondas e Ducatis como tem
sido até agora na temporada? A prova acontece nesse
domingo a partir das 9 da
manhã. Você poderá assistir
pelo
S p o r t v.
jarciomotogp@gmail.com

Circuito CAIXA TRIDAY Series
chega a USP neste domingo
O Circuito CAIXA TRIDAY Series 2018 chega à
sua quarta etapa neste domingo (26) na Cidade Universitária de São Paulo
(USP) reunindo número recorde de participantes, com
700 atletas confirmados
neste que será o maior
evento da série. As vagas
para a etapa se esgotaram
com semanas de antecedência mostrando que os triatletas estão bem ansiosos
em poder pedalar mais uma
vez na Marginal Pinheiros,
além de poderem competir
novamente na estrutura da

Cidade Universitária.
A primeira largada está
confirmada para às 6h30 para
a categoria Sprint - 750m de natação, 20km de ciclismo e 5km
de corrida e será feita no tradicional formato de ondas, mesmo formato da prova Olímpica
- 1,5 km/40 km/10 km, que tem
início às 7h15. Lembrando que
os atletas poderão acessar a
área de transição e bike check
in das 5h às 6h30.
Após passar por Riacho
Grande (SP), Rio de Janeiro
e Florianópolis, o Circuito
CAIXA TRIDAY Series chega
à metade da temporada com

uma etapa extremamente importante para a consolidação
da marca no país. Conhecida
por promover os melhores
eventos de triathlon do país,
como IRONMAN Brasil e as
etapas do IRONMAN 70.3, a
Unlimited Sports tem como
objetivo incentivar a formação de novos triatletas e o
Caixa TRIDAY Series vem justamente para ocupar este espaço no cenário do triatlo nacional.
Retirada de Kit - Para a retirada do kit, que acontece na
Care Club Itaim, é necessário
apresentar o comprovante de

inscrição e um documento
oficial com foto. Caso o atleta não possa retirar o seu kit
pessoalmente, a retirada poderá ser feita por um terceiro. Para isso, é imprescindível que o responsável pela retirada apresente durante os
dias e horários oficiais de entrega de kits os Termos de autorização assinados e uma cópia do documento oficial com

foto do atleta.
O Circuito Triday Series
é uma realização da Unlimited Sports, com o patrocínio
da Caixa Econômica Federal, Governo Federal, Mizuno e Omint e apoio pedialyte Pro, Tenys Pé Baruel,
Trek, Lindoya Verão, Care
Club, Gu e Verde Campo.
Mais informações no site
www.tridayseries.com.br
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Operação Cronos prende mais
de mil pessoas em todo o país
CESAR
NETO
M Í D IA S
Desde 1993, a coluna (diária) de política do jornalista Cesar
Neto vem sendo publicada na imprensa (jornal “O DIA” - 3º mais
antigo diário em São Paulo - SP - Brasil). Desde 1996, o
site www.cesarneto.com foi pioneiro (Brasil) na Internet . Desde 2018, @CesarNetoReal é nosso endereço no Twitter.
C Â MA RA ( S P)
Os pelo menos 15 vereadores candidatos à Assembleia (SP),
Câmara dos Deputados e ao Senado já gravam pro horário eleitoral (rádio e tv) e tão em plena campanha na Capital e algumas
regiões do Estado. Suplicy (PT), Mario Covas (ex-PSDB no PODEMOS) parecem ter um acordo de boa convivência.
P R E FE I TU RA ( S P )
Bruno (PSDB) deu a maior virada na estruturação da sua administração, mudando nomes e até extinguindo Secretarias, criando e extinguindo cargos e outras modificações que deixam claro
que o neto de Mario Covas começa a ocupar o meio-de-campo e
fazer gols à lá CR7, através do gesto de “estou aqui”.
A S S E M B LE IA ( S P)
O que tem de vigarista juramentado tentando vender mercadoria que não tem pra entregar pra alguns deputados do Interiorzão, no sentido de que possuem cerca de pelo menos 30 mil votos que podem ser repassados pras campanhas (dos que podem
pagar com dinheiro próprio) é quase inacreditável.
GOVERNO (SP)
Se Doria (PSDB), candidato ao Palácio Bandeirantes não socorrer o Presidencial Alckmin (PSDB) nas regiões por todo o
Estado, o oponente Bolsonaro (PSL) pode mesmo ganhar do exgovernador assim como Lula (PT) ganhou em 2006. Doria e Alckmin já tão gravando pro horário eleitoral (rádio e tv).
CONGRESSO
Tá batendo preocupação nas candidaturas tucanas de Tripoli e
Mara Gabrili (ambos PSDB), em relação à possível subida nas
pesquisas do major Olimpio (PSL de Bolsonaro). Em relação a
campanha da olímpica Maurren Maggi (PSB), ela tá descobrindo
o quanto são quase impossíveis ‘saltos’ políticos.
P R E S I D Ê N C IA
Se os candidatos veteranos, como o caso de Ciro Gomes (agora PDT que foi de Brizola) e Marina (ex-PT e dona do REDE que
finalmente começa a bater em Lula) não se tocarem que mudanças eventuais numa 3ª tentativa de se elegerem ao Planalto, podem ter que se desconstruir desde já, na marra.
PA R T I D O S
É mais que surreal um filho de um ex-Presidente (morreu
sem ter sua história reconstruída e recontada como agora tenta
Lula - PT) pintar na tv com menos de 10 segundos de tempo pra
talvez dizer “Meu nome é Goulart - filho do João Goulart”. Nem
o Enéas usava mais isso pelo seu ‘nano’ PRONA.
POLÍTICOS
... A falta de respeito pela história partidária é tamanha, que o
de novo MDB retirou o nome de um jurista importante pra dar o
nome do falecido Ulisses Guimarães à sua Fundação. O PDT pelo
menos manteve Alberto Pasqualini, só que na sequência de Leonel Brizola. E não rolava botão de delete.

EDITOR
O jornalista Cesar Neto integra o Livro “Guia dos Colunistas Brasileiros” (Editora Puente 1995-97). Em 1996, recebeu a Medalha Anchieta (Câmara de vereadores de São Paulo) e o
Colar de Honra ao Mérito Legislativo (Assembleia do Estado de São Paulo). Email da coluna cesar.neto@mais.com
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Novo balanço da Operação
Cronos, divulgado no fim da tarde de sexta-feira (24), contabiliza 1.029 pessoas presas e 75
adolescentes apreendidos em
todo o país. Dentro os presos,
14 foram pela prática de feminicídio, 225 por homicídio, 143
por crimes relacionados a Lei
Maria da Penha e 421 por crimes diversos. A operação foi
deflagrada nesta manhã pela Polícia Civil de diversos estados e
tem apoio do Ministério da Segurança Pública.
Segundo o Ministério da Segurança Pública, foram autuadas
em flagrante 224 pessoas pelos
delitos de tráfico de drogas e

posse ou porte irregular de arma
de fogo, entre outros crimes.
Também foram apreendidas 66
armas de fogo e cerca de 150
quilos de drogas.
Mais de 6,6 mil policiais civis em todo o país estão participando das ações que visam a
combater, principalmente, crimes de feminicídio e homicídio. O resultado final da operação será divulgado neste sábado (25).
Mais cedo, o presidente do
Conselho Nacional dos Chefes
de Polícias Civis, delegado
Emerson Wendt, informou que
mais de mil prisões deveriam ser
feitas até o fim desta sexta-fei-

ra. “O que estamos fazendo hoje
é um esforço concentrado no
combate ao feminicídio.”
A Operação Cronos é coordenada pelo Conselho Nacional dos Chefes de Polícias
Civis. A ação foi definida em
julho, durante reunião com o
ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann.
Segundo o ministro, essa
megaoperação é o exemplo, na
prática, do funcionamento do
Sistema Único de Segurança
Pública (Susp) com a integração
das polícias com o Ministério
Público e o Poder Judiciário
que, neste caso, tem o objetivo
de combater a violência, espe-

cialmente o feminicídio.
As investigações também
contaram com o apoio da coleta
de material genético que deve
chegar a um banco de dados até
o fim do próximo ano com 130
mil DNAs coletados. “Quando
ocorrer um estupro, um feminicídio, é possível fazer a comparação do material genético encontrado na cena do crime com
os DNAs”, disse Jungmann. “Dá
velocidade, precisão, e permite
a elucidação de crimes.”
O nome da operação, Cronos, é uma referência à supressão do tempo de vida da vítima,
reduzido pelo autor do crime.
(Agencia Brasil)

SMS realiza busca ativa em mais um
dia D de vacinação em São Paulo
A Secretaria Municipal da
Saúde (SMS) de Sãso Paulo realiza neste sábado (25) mais um
dia “D” de vacinação contra o sarampo e a poliomielite, visando
à ampliação dos índices de adesão às vacinas na capital paulista. Para isso, além da abertura de
todas as Unidades Básicas de
Saúde (UBS), equipes de saúde
também deverão realizar busca
ativa em suas áreas de abrangência, a fim de orientar os pais e
responsáveis pelas crianças que
ainda não foram imunizadas, a
procurarem o posto mais próximo para receberem as doses. As
crianças que estão com a vacina
em atraso ou com doses incompletas também serão vacinadas.
Outra ação prevista para o fim de
semana é a instalação de um posto volante no domingo (26), na
avenida Paulista, em parceria
com o Rotary Club – São Paulo.
Para segurança da população,
as equipes da SMS estarão portando crachá de identificação e
deverão prestar todo atendimento
com os esclarecimentos necessários sem adentrar às residências.
Para a mobilização deste sábado, as unidades de saúde (confira a lista aqui) funcionarão das
8h às 17h. A campanha, que começou em 4 de agosto no muni-

cípio de São Paulo, tem como público-alvo as crianças entre 1 ano e
4 anos, 11 meses e 29 dias de idade.
Este será o terceiro dia de mobilização da campanha na capital.
“Estamos perto da última semana de campanha (prevista para
terminar dia 31 de agosto) e ainda temos muitas crianças que
não foram imunizadas. Por isso,
a vacinação deste sábado é mais
uma chance para que pais e responsáveis levem as crianças para
receber o reforço vacinal. A participação de todos é fundamental para manter o sarampo e a
pólio longe da capital paulista”,
alertou a coordenadora do programa municipal de imunizações, Maria Lígia Nerger.
A Secretaria reforça que as
crianças devem receber as vacinas contra a pólio e o sarampo
mesmo que a carteirinha de vacinação esteja em dia. Para se vacinar, é preciso levar documento de
identificação e, se possível, carteira de vacinação e cartão SUS.
Outra opção para participar
da campanha nacional é o posto
volante que será instalado neste
domingo (26) no Conjunto Nacional, localizado na avenida
Paulista. A ação é desenvolvida
pela SMS e as Coordenadorias
Regionais de Saúde (CRS) Oes-

te e Centro em parceria com o
Rotary Club – São Paulo. As
equipes de saúde e voluntários
do Rotary Club estarão no local
das 9h ás 16h para aplicação das
doses da vacina poliomielite, que
protege contra a paralisia infantil, e a tríplice viral, que confere
imunização contra sarampo, caxumba e rubéola.
Vacinação em escola de
educação infantil
Outra ação implementada
pela pasta, conjuntamente com
a Secretaria Municipal da Educação (SME), é, a partir da próxima segunda-feira (27) até sexta-feira (31), vacinar os alunos
nos centros de educação infantil (CEI) e escolas municipais de
educação infantil (EMEI) públicas e também em creches e escolas de ensino infantil privadas.
Entre quarta-feira (22) e esta
sexta-feira (24), as Unidades de
Vigilância em Saúde (UVIS) estão realizando levantamento junto às unidades de educação e
solicitando autorização dos pais
e responsáveis para aderir à ação,
mediante envio da caderneta de
vacinação para a aplicação das
doses na próxima semana. Também estão distribuindo material
informativo sobre a campanha

nas unidades.
A iniciativa é mais uma estratégia da SMS para atingir cobertura de 95% do público-alvo
até o final da campanha. Entre o
dia 4 de agosto (data de inicio
da ação preventiva) e a última
quinta-feira (23), foram aplicadas 697.568 vacinas no município de São Paulo, sendo 351.055
doses contra pólio (paralisia infantil) e outras 346.513 doses da
vacina SCR, que protege contra
sarampo, caxumba e rubéola. É
importante destacar que uma mesma criança pode ter tomado as
duas vacinas na mesma ocasião.
Os dados representam uma
cobertura de 59,3% para poliomielite e 58,5% da tríplice viral. A
ação preventiva é voltada exclusivamente para público infantil e a
adesão é fundamental para reduzir o risco de reintrodução da poliomielite no Brasil assim como
o de circulação de sarampo e
rubéola na capital paulista.
Serviço:
Posto volante de vacinação
contra poliomielite e sarampo no Conjunto Nacional
Data: Domingo (26) das 9h
às 16h - Endereço: Conjunto Nacional - Av. Paulista, 2073 - Consolação

Jungmann: governo busca saída
emergencial para a crise em Roraima
Após reunião na sexta-feira
(24) com a presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Cármen Lúcia, e a procuradora-geral da República, Raquel Dodge,
o ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, disse que a
crise prisional em Roraima foi
discutida no encontro porque
“recursos do Fundo Nacional
Penitenciário foram repassados
ao estado e desviados”.
Segundo ele, a reunião serviu para buscar uma saída emergencial para Roraima. “Não é
possível continuar aquela situação de crise e temos que encontrar uma saída para resolver o
problema que se deu pela judicialização dos recursos. Os recursos foram enviados, estão no
estado, mas uma parte dos R$ 40
milhões enviados foi desviada,
não sabemos quanto, o que agravou a crise que temos lá”, disse
Jungmann.
De acordo com o ministro,
o desvio de recursos impediu a
construção de uma unidade pri-

sional. “Obviamente, ao acontecer isso, agravou a questão do
sistema penitenciário e da segurança no estado”, afirmou.
Situação grave
Em entrevista após a divulgação do balanço parcial da Operação Cronos, de combate ao
feminicídio e homicídio em
todo o país, Jungmann disse que,
no momento, o Poder Executivo não está pensando em intervenção federal no estado. “Eu
não posso descartar porque há
outros poderes que também podem solicitar [a intervenção]”,
afirmou.
“É uma situação muito grave
porque não está se conseguindo
cumprir as oitivas, ou seja, a audiência que tem que se fazer
com os presos, porque os presos, em algumas dessas unidades, impedem a identificação
daqueles que devem ser ouvidos
pela Justiça”, acrescentou.
Segundo Jungmann, a medida de bloqueio dos recursos para

a construção da unidade prisional em Roraima foi pedida pelo
Ministério Público com a anuência do Poder Judiciário. “Há
ilegalidade, há um crime que está
sendo apurado”.
Em janeiro do ano passado,
ocorreu uma grande rebelião na
Penitenciária Agrícola de Monte Cristo, em Roraima com 33
detentos mortos.
Outro lado
O secretário de Justiça e Cidadania de Roraima, coronel
Paulo Roberto Macedo, disse
que cerca de R$ 3,5 milhões dos
R$ 45 milhões do Fundo Penitenciário Nacional, repassados
em dezembro de 2016 para o
estado, não foram utilizados
conforme as regras da Lei de
Licitações e Contratos.
“Os servidores que deram
causa a esse problema já estão
sendo investigados. Se comprovada a fraude, serão penalizados.
Não foi desvio de recursos. Foi
só um pagamento de empresas

sem [cumprir] a devida regra da
Lei de Licitações e a regra de
uso dos recursos do Fundo Penitenciário Nacional”, disse o
secretário.
Parte do valor, cerca de R$
16 milhões, será empregada para
a construção de uma penitenciária de regime fechado em Boa
Vista com capacidade para 286
detentos que foi iniciada em 26
de junho, informou o coronel. O
restante dos recursos repassados,
segundo Macedo, será usado para
reformas e custeio de unidades
prisionais. Roraima tem cinco
penitenciárias em funcionamento e duas em construção.
Sobre uma possível intervenção federal, o secretário estadual disse que não vê motivos para
tal medida. “Porque o caos que
o estado está passando é por conta da imigração venezuelana para
o Brasil. Boa parte dos imigrantes está em Roraima e isso está
impactando muito a segurança
pública, a saúde, e a educação”,
disse. (Agencia Brasil)

Garantia do FGTS permitirá redução
de juros do crédito consignado
As novas regras do crédito
consignado permitirão aos trabalhadores da iniciativa privada
obter empréstimos consignados
(com desconto na folha de pagamento) com juros mais baixos.
Entraram em vigor neste mês
novas normas da Caixa Econômica Federal que facilitam a utilização dos recursos do Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) como garantia nessa
modalidade de crédito.
Pelas novas regras, na assinatura de contratação do financiamento consignado, a Caixa
criará uma conta à parte com
10% do valor do FGTS do traba-

lhador da iniciativa privada, mais
o valor equivalente à multa de
40% por demissão sem justa causa. A quantia ficará segregada na
conta do FGTS do trabalhador até
que o empréstimo seja quitado,
mas continuará a render normalmente. O dinheiro só será usado
para cobrir eventuais calotes, reduzindo o risco para as instituições financeiras.
Segundo o Ministério do
Planejamento, a expectativa é
que mais bancos se sintam confortáveis para operar a garantia
do FGTS e que mais empresas
se associem a instituições financeiras para oferecer crédito con-

signado aos funcionários. A mudança, informou o Planejamento,
não trará impacto financeiro ao
FGTS porque as garantias para as
instituições financeiras só serão
executadas em situações nas
quais estejam previstos o saque
do saldo pelos trabalhadores.
A lei que instituiu o uso de
parte do FGTS como garantia nas
operações de crédito consignado entrou em vigor no ano passado. No entanto, até agora não
havia segurança para os bancos,
que só eram informados do saldo do Fundo de Garantia do trabalhador no caso de um eventual desligamento da empresa. A

possibilidade de que o funcionário, durante a vigência do crédito consignado, sacasse parte do
FGTS para comprar um imóvel
reduziria a quantia que pode servir de garantia.
Segundo o Planejamento, as
novas regras têm como objetivo
aproximar os juros dos créditos
consignados oferecidos aos trabalhadores da iniciativa privada
às taxas cobradas aos servidores
públicos. Em junho deste ano, a
taxa média do consignado para
o serviço público estava em
1,75% ao mês, contra 2,83% ao
mês para trabalhadores do setor
privado. (Agencia Brasil)
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Setor de serviços perde 410 mil
empregos entre 2015 e 2016
O setor de serviços não financeiros (manicure, pedicure,
bares e restaurantes, entre outros) tinha em 2016 mais de 1,3
milhão de empresas ativas, o que
gerou uma receita operacional
líquida de R$ 1,5 trilhão e foi responsável pela ocupação de 12,3
milhões de pessoas, uma média
de 9 pessoas por emprego.
Os dados constam da Pesquisa Anual de Serviços (PAS)
2016, que o Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística
(IBGE) divulgou na sexta-feira
(24), no Rio de Janeiro.
O total de salários, retiradas e
outras remunerações dessas empresas foi de R$ 327,6 bilhões,
com um rendimento mensal médio por trabalhador de R$ 2 mil.
No entanto, como consequência direta da crise, o estudo
contabilizou 410.489 postos de
trabalho a menos do que em
2015, uma queda de 3,2%.
O segmento que mais contribuiu para esses resultados foi o
de serviços profissionais, administrativos e complementares,
que possuía a maior participação
no pessoal ocupado, e que fechou entre 2015 e 2016 com
recuo de 3,5% no número de
postos de trabalho.
Realizada desde 1998, a PAS,
que retrata as características estruturais da oferta de serviços
não financeiros no Brasil, mostra que o setor apresenta elevada participação no Produto
Interno Bruto – PIB - a soma
do total de bens e serviços produzidos no país - e é um importante instrumento no planejamento das ações do governo
e das empresas.

Se o rendimento médio por
trabalhador foi de R$ 2.048 em
2016, foram as empresas dos
serviços de informação que registraram a maior média salarial, com R$ 4.119 mil, enquanto
os serviços prestados às famílias apresentaram a menor média:
R$ 1.288 mil.
Em relação à massa salarial,
serviços profissionais, administrativos e complementares tiveram a maior participação, respondendo por 35,8% da massa
salarial do setor de serviços.
A maioria das empresas tinha
também como principal atividade os serviços profissionais, administrativos e complementares,
que absorviam 32,1% do total
dessas empresas, seguido pelos
serviços prestados principalmente às famílias (30,0%) e transportes, serviços auxiliares aos transportes e correio (14,7%);
Pessoal ocupado
Eram ainda as empresas ligadas aos serviços profissionais,
administrativos e complementares que concentravam a maior
parcela de pessoal ocupado,
com 39,9% do total, vindo, a
seguir, serviços prestados às famílias (22,6%) e transportes,
serviços auxiliares aos transportes e correio (20,4%).
Dentre os segmentos analisados, foram as empresas de
transportes, serviços auxiliares
aos transportes e correio que se
destacaram ao responder pela
maior parcela da receita operacional líquida (28,3%), seguidas
por serviços profissionais, administrativos e complementares
(27,8%) e serviços de informa-

ção e comunicação (22,5%).
Resultados regionais
Regionalmente, o Sudeste
apresentou a maior concentração de empresas: 57,2%; da receita bruta de prestação de serviços (64,8%); de salários, retiradas e outras remunerações
(64%) e de pessoal ocupado
(57,6%).
No resultado por estados,
São Paulo teve a maior participação na receita bruta, com
42,1%, seguido por Rio de Janeiro (13%) e Minas Gerais
(7,4%).
Mas foi Mato Grosso, com
0,66 ponto percentual, que obteve o maior ganho de participação no período 2007/2017, seguido de Santa Catarina (0,48) e
Paraná (0,34). Já as maiores perdas ocorreram na Bahia (0,318
ponto percentual), Minas Gerais
(0,318) e São Paulo (0,318).
O total de empregos no setor cresceu até 2014, quando
somou 12,9 milhões de postos
de trabalho. Em 2015 e 2016),
o emprego entrou em queda e
acumulou perdas de 5,3%, o
equivalente a 686,5 mil vagas.
Crise e efeitos nos serviços em 2016
A queda de 3,6% no Produto Interno Bruto em 2016 levou a economia brasileira a
apresentar trajetória negativa
em todos os grandes setores de
atividade: agropecuária, indústria e serviços.
De uma maneira geral, observou-se um comportamento
de retração da atividade econômica tanto do ponto de vista da

oferta quanto da demanda, o que
influenciou o setor de serviços
que depende dos estímulos das
famílias e empresas.
O único componente da demanda que apresentou resultado
positivo foi a exportação de bens
e serviços, que cresceu 1,9%.
Em decorrência da crise, o
estudo revelou que o setor de
serviços não financeiros teve
retração de 3,4% em termos reais em sua receita operacional
líquida, e a massa salarial acusou queda real de 4,2%, acompanhada por uma variação negativa de 3,2% do número de postos de trabalho mensurados em
31 de dezembro daquele ano.
Esta queda real de 3,4% da
receita operacional líquida no
total da PAS foi influenciada
pelo desempenho do segmento
de transportes, serviços auxiliares aos transportes e correio,
cuja contribuição para a variação
da receita foi de -2,6 ponto percentual.
A queda apurada nesse segmento foi de 8,7% em 2016.
O IBGE informou que a atividade de transporte rodoviário
de carga foi a que mais contribuiu individualmente para a queda da receita operacional líquida de 1,5 ponto percentual no
setor de serviços, apresentando
redução real de receita de
13,5%.
A retração da atividade, que
começou em 2015 e se aprofundou em 2016, está relacionada à
crise econômica que resultou
em menor demanda tanto para o
escoamento da produção quanto para a circulação das mercadorias. (Agencia Brasil)

Remessas ao exterior crescem 13,6%
e têm recorde de US$ 1,06 bilhão
As remessas de dinheiro do
Brasil para o exterior superaram
US$ 1 bilhão no primeiro semestre deste ano. É o maior valor (US$ 1,063 bilhão) já anotado para o período na série histórica do Banco Central (BC),
iniciada em 1995. Na comparação com o primeiro semestre de
2017 (US$ 935,7 milhões), houve um crescimento de 13,6%.
Esse volume é estimulado
pelo aumento do número de brasileiros que vão estudar ou morar em outros países, em busca
de novas oportunidades.
A maior expansão foi registrada nas remessas para Portugal e Canadá, com crescimento
de 230,7% e 228,4%, respectivamente, no primeiro semestre
deste ano comparado com o
mesmo período de 2017.
Entre os países listados nos
dados do BC, houve queda de

transferências apenas para os
Estados Unidos (- 47,9%). Para
outros países houve forte expansão das remessas: Alemanha
(188,6%), Itália (99,3%), Espanha (94,8%), Reino Unido
(84,5%) e França (79,5%).
O diretor geral da Western
Union no Brasil, instituição financeira de movimentação de
dinheiro, e presidente da Associação Brasileira das Empresas
de Remessas, Luiz Eduardo Citro, explicou que Portugal está
estimulando aposentados e investidores a irem morar no país.
Brasileiros investem em
Portugal
“Portugal não pede mais visto para aposentados ou para
aqueles que vão investir no país.
Muitos empresários resolveram
ir para Portugal investir. No caso
do Canadá, há uma demanda por

estudantes, por mão de obra qualificada. Nos Estados Unidos, as
remessas caíram por causa da
valorização do dólar. Isso desestimula as pessoas a estudarem
ou viverem lá”, disse Citro.
Citro explicou que quem vai
morar no exterior depende de
remessas de dinheiro do Brasil
para se manter nos primeiros
meses. “Ou, no caso do aposentado, que recebe aqui para viver
lá”, afirmou.
Por outro lado, também houve
expansão nas transferências pessoais do exterior para o Brasil.
O volume alcançou US$
1,271 bilhão no primeiro semestre deste ano, com crescimento de 12,48% em relação ao
mesmo período de 2017. A maior parte desse volume, 41%
(US$ 523,2 milhões) vieram dos
Estados Unidos, impulsionado
pela alta do dólar.

“Essa questão de migração é
dinâmica, muda conforme a situação da economia. O Brasil
entrou no ciclo de migração
mundial em 2010, com muitos
haitianos, peruanos e bolivianos
chegando ao país. E houve uma
repatriação enorme de brasileiros. Agora, estamos em momento econômico de desemprego, o
que reduz a vinda de estrangeiros e os brasileiros estão saindo. Amanhã, com a retomada
econômica, vai voltar a crescer
[o número de estrangeiros no
Brasil]”, disse Citro.
Ele acrescentou que muitos
estrangeiros que vieram há oito
anos para o Brasil já se estabeleceram e isso explica o crescimento das remessas do Brasil
para o Haiti, por exemplo, que
aumentaram 10,8% no primeiro
semestre de 2018. (Agencia
Brasil)

Vendas no Tesouro Direto superam
resgates em R$ 273,6 milhões
As vendas do Tesouro Direto superaram os resgates em R$
273,6 milhões em julho. De
acordo com os dados do Tesouro Nacional, divulgados na sexta-feira (24), as vendas do programa atingiram R$ 1,189 bilhão
no mês passado. Já os resgates
totalizaram R$ 915,9 milhões.
Do total de resgates, a maior parte – R$ 853,5 milhões – é
relativa às recompras de títulos
públicos pelo Tesouro e R$ 62,4
milhões aos vencimentos (papéis cujo prazo acabaram, fazendo o Tesouro reembolsar os investidores com juros).
Os títulos mais procurados
pelos investidores foram os vinculados à taxa Selic (juros básicos da economia), cuja participação nas vendas atingiu 47,8%.
Os títulos corrigidos pela inflação (Índice Nacional de Preços
ao Consumidor Amplo-IPCA)
corresponderam a 32,4% do total das vendas, enquanto os prefixados, com juros definidos no

momento da emissão, foram
19,8%.
O estoque total do Tesouro
Direto somou R$ R$ 49,6 bilhões no fim de julho, um aumento de 1,6% em relação a junho (R$ 48,8 bilhões) e de 4,9%
em relação a julho do ano passado (R$ 47,3 bilhões). Apesar
do resgate líquido dos últimos
meses, o estoque cresceu por
causa do rendimento dos papéis.
Investimentos
Em relação ao número de
investidores, 107.600 novos participantes cadastraram-se no
programa no mês passado. O
número total de investidores cadastrados atingiu 2.397.549.
Nos últimos 12 meses, o total
de investidores acumula alta de
55,7%. O número de investidores ativos (com operações em
aberto) chegou a 636.107, aumento de 22,2% nos últimos
doze meses.
A utilização do Tesouro Di-

reto por pequenos investidores
pode ser observada pelo considerável número de vendas até R$
5 mil. Foram realizadas, no mês
de julho, 215.255 operações de
venda de títulos a investidores,
sendo que 84,5% correspondem
a essa faixa de investimento. O
valor médio por operação foi de
R$ 5.525,82.
Os investidores continuam
preferindo papéis de prazo mais
curto. Os títulos de um a cinco
anos concentraram 53,6% das
vendas. Os papéis de cinco a dez
anos corresponderam a 29,1%,
e os papéis de mais de dez anos
de prazo representaram apenas
17,3% das vendas.
Captação de recursos
O Tesouro Direto foi criado
em janeiro de 2002 para popularizar esse tipo de aplicação e
permitir que pessoas físicas pudessem adquirir títulos públicos
diretamente do Tesouro Nacional, via internet, sem intermedi-

ação de agentes financeiros. O
aplicador só tem de pagar uma
taxa à corretora responsável pela
custódia dos títulos. Mais informações podem ser obtidas no
site do Tesouro Direto.
A venda de títulos é uma das
formas que o governo tem de
captar recursos para pagar dívidas e honrar compromissos. Em
troca, o Tesouro Nacional se
compromete a devolver o valor
com um adicional que pode variar de acordo com a Selic, índices de inflação, câmbio ou uma
taxa definida antecipadamente
no caso dos papéis prefixados.
Desde o fim de maio, as vendas do Tesouro Direto têm sido
paralisadas por diversos dias. Na
quinta-feira (23), por exemplo,
elas foram suspensas às 14h05,
com normalização por volta das
15h15. Segundo o Tesouro Nacional, a suspensão dos leilões
é necessária para proteger os
investidores das turbulências do
mercado. (Agencia Brasil)
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Equador cria corredor
humanitário até o Peru
para venezuelanos
O governo do Equador confirmou nesta sexta-feira (24) a
abertura de um “corredor humanitário” ligando a fronteira do país
com a Colômbia, no norte, e o Peru, no sul, para facilitar o ingresso de venezuelanos. Momentaneamente, foram habilitados
35 ônibus gratuitos exclusivamente destinados aos imigrantes.
A medida ocorre na véspera de o Peru adotar a obrigatoriedade do passaporte para os venezuelanos entrarem no país. No Equador, há a exigência de passaporte para os venezuelanos.
Nos últimos dias, famílias inteiras de venezuelanos já fazem
o percurso até o Peru. Assim como a Colômbia, o Equador e o
Peru são países bastante procurados pelos imigrantes pela proximidade e a facilidade do idioma.
Gratuidade
Os primeiros veículos saíram à meia-noite desta quinta-feira
(23) e até as primeiras horas de sexta-feira (24) mais de 900
pessoas embarcaram. Para o embarque, é exigida a documentação completa e o registro migratório regulado.
O corredor faz parte de uma iniciativa da Secretaria de Gestão de Riscos, que apresentou ao Ministério de Relações Exteriores um plano para os cidadãos venezuelanos que inclui transporte e mesas de ajuda ao longo de todo o território equatoriano.
Pelos dados oficiais, nas últimas semanas 2.500 venezuelanos ingressaram, por dia, pela fronteira entre Equador e Peru.
Segundo o governo equatoriano, há 200 mil venezuelanos no país.
Dos 2,3 milhões de venezuelanos no exterior, mais de 1,6 milhão
deixou o país de origem a partir de 2015, quando a crise se agravou.
Pelo menos 90% deles buscaram apoio em países da região, de acordo
com Organização Internacional de Migrações (OIM). (Agencia Brasil)

Itália faz críticas à
incapacidade da UE em
realocar 150 imigrantes
O governo da Itália informou nesta sexta-feira (24) que a
União Europeia (UE) “não existe” porque não é capaz de realocar 150 imigrantes, que estão retidos há cinco dias na embarcação militar Diciotti, em Catania, na Sicília. As fontes são do Ministério do Interior italiano.
Em comunicado divulgado pelo governo, o primeiro-ministro da Itália, Giuseppe Conte, demonstrou que os italianos aumentaram o rigor em relação à entrada de imigrantes no país. Ele
informou ainda que o governo busca coerência e determinação
para enfrentar as questões que têm pela frente.
Conte se referiu à reunião técnica, que ocorreu hoje em Bruxelas entre os representantes dos países da União Europeia, que
acabou sem resultados.
De acordo com representantes do governo italiano, houve resistências de vários países em assinar um comunicado para definir
sobre resgates, desembarques e realocação de imigrantes.
O Ministério do Interior da Itália informou que, nos últimos
anos, acolheu 700 mil cidadãos estrangeiros, e que não mudará o
tratamento dispensado aos imigrantes. (Agencia Brasil)

Caixa reduz juros para
compra da casa própria
A Caixa Econômica Federal
anunciou na sexta-feira (24) a
redução de até 0,5 ponto percentual das taxas de juros do crédito imobiliário para operações
com recursos do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE). As taxas mínimas
passaram de 9% ao ano para
8,75% ao ano, no caso de imóveis dentro do Sistema Financeiro de Habitação (SFH), e de
10% ao ano para 9,5% ao ano,
para imóveis enquadrados no
Sistema de Financiamento Imobiliário (SFI). A Caixa também
alterou o limite de cota de financiamento de imóveis usados de
70% para 80%.
Todas as mudanças já começaram a valer . Estão enquadrados no SFH os imóveis residenciais de até R$ 800 mil, para
todo país, exceto para Rio de
Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e Distrito Federal, onde o
limite é de R$ 950 mil. Os imóveis residenciais acima dos limites do SFH são enquadrados
no SFI.
De acordo com o presidente
da Caixa, Nelson Antônio de
Souza, a nova redução das taxas
de juros facilita o acesso à casa

própria e contribui para a retomada de investimentos no setor
da construção civil. “Cabe à Caixa, como principal agente financeiro da habitação, continuar
oferecendo as melhores taxas e
condições para os nossos clientes, além de colaborar com a retomada de investimentos do
mercado imobiliário e suas cadeias produtivas”, disse em nota.
Para este ano, a Caixa tem
R$ 82,1 bilhões disponíveis
para o crédito habitacional. O
banco mantém a liderança no
setor com 69,3% das operações
para aquisição da casa própria.
Em abril, a Caixa já havida
reduzido os juros em até 1,25
ponto percentual, nas operações
com recursos do SBPE. Naquele mês, o limite de cota de financiamento do imóvel usado
subiu de 50% para 70% e a Caixa retomou o financiamento de
operações de interveniente quitante (imóveis com produção financiada por outros bancos)
com cota de até 70%.
Em julho, o banco reduziu
em média de 1 a 2 pontos percentuais ao ano as taxas do crédito imobiliário para pessoa jurídica. (Agencia Brasil)
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Anunciada a Nova Geração Scania
A Nova Geração Scania chegará ao mercado brasileiro apenas dois anos depois do
lançamento na Europa. Os pedidos começam
no final de outubro e as entregas a partir de
fevereiro de 2019.
Diferentemente da Europa, aqui toda a
gama será lançada ao mesmo tempo. A cabine é totalmente nova por dentro e por fora.
Somando todas as vantagens, a economia total de diesel poderá ser de até 12%. Só os
novos motores, equipados com nova tecnologia de alta pressão, garantem até 8% de redução de consumo em comparação com os
motores da linha atual, que já são reconhecidos pela economia. A Nova Geração Scania,
da mesma forma que na versão global e na
linha atual nacional, traz os benefícios irreversíveis da conectividade.
As novas cabines foram desenvolvidas
com a mais alta tecnologia disponível no mercado e sob a perspectiva do motorista. Nenhuma peça da cabine da atual gama P, G e
R, foi reaproveitada na nova linha. É uma
característica da Scania privilegiar o motorista na criação do seu produto, algo que faz toda
a diferença no dia a dia do trabalho no setor
de transportes. O posicionamento do condutor foi realocado para que ele tenha uma me-

lhor visibilidade externa e o painel foi rebaixado. Com isso, a ergonomia está ainda mais
adequada e há aumento da segurança na condução. Há uma força ainda maior de frenagem para ajudar a diminuir acidentes.
A linha atual P, G e R passou de 7 opções
para 19 tipos de combinações variantes das
novas cabines R, S, P, G e a XT para pisos
irregulares. É um avanço muito grande para
o cliente aumentar a redução de custos na
operação. A cabine S é uma das principais
novidades para o Brasil, pois traz o piso plano
como maior vantagem, que melhora o deslocamento interno do motorista, propiciando
mais conforto. O desafio foi criar um mix de
cabines que pode oferecer as soluções e funcionalidades corretas para todas as aplicações
e demandas.
A aerodinâmica das cabines foi testada
no maior túnel de vento da Europa, o que propicia uma economia de combustível de até 2%.
O Brasil fará a estreia mundial do novo
motor de 540 cavalos. Aliás, a gama de propulsores terá novidades nas potências de:
220,280, 320, 410 e 500 cavalos. E, no campo
da sustentabilidade, o lançamento chega com
cinco novos motores, movidos a GNV/Biometano (2 opções) e bioetanol (3 opções).

Será a primeira carreta movida a GNV/Biometando do mundo. A Scania está avançando
na gama de combustiveis alternativos.

Outra novidade é a chegada do motor de
7 litros para o segmento semipesado, para
oferecer mais opções ao cliente desta impor-

tante faixa do mercado.
Com a economia de até 12%, o lançamento Scania será a solução mais competitiva na relação custo por km rodado, quando
comparado preço de aquisição versus o que o
conjunto entrega em termos de aumento de
rentabilidade e disponibilidade.
Na ponta, na rede de concessionárias, a
equipe de vendas passará por intenso treinamento que vai mudar radicalmente o dia a dia.
Hoje, o vendedor vende o caminhão, adequa
seus itens opcionais e agrega serviços e melhor forma de financiamento. A partir da
Nova Geração o vendedor passa a ser
praticamente um consultor de negócios.
A equipe de vendas terá uma ferramenta
que vai escolher a melhor solução de
transporte para a necessidade real do cliente. A especificação será baseada na
aplicação ideal. Ou seja, o caminhão passará a ser apenas mais um item. Serão
possíveis, no mínimo, montar 500 alternativas de tipos de caminhões. A ferramenta vai
escolher a solução completa para o cliente ter
em troca o melhor em todos os sentidos: cabine, eixos, trações, implemento, serviços e alternativa financeira, seja pelo Scania Banco
ou pelo Consórcio Scania.

Mercedes-Benz investe no atendimento de ônibus
Referência em ônibus, a Mercedes-Benz
potencializa o portfólio de peças e serviços
para empresas de ônibus, investindo no atendimento dedicado nas garagens das empresas de transporte coletivo urbano. Os clientes
podem escolher entre o atendimento integral,
cinco vezes por semana, ou por demanda,
conforme a necessidade de sua frota.
Para o cliente, a excelência do atendimento pós-venda é um fator decisivo pela escolha
da marca. O mecânico e o eletricista acompanham o dia a dia das empresas de transporte urbano de passageiros, otimizando e acelerando o atendimento às suas demandas.
Além disso, com uma Sprinter Unidade Móvel equipada com peças básicas e ferramentas de diagnose, o concessionário vai à garagem da empresa de ônibus para realizar manutenção in loco, disponibilizando rapidamente a frota para circular. Isso reduz os custos
operacionais e aumenta a rentabilidade para
o cliente.
O atendimento especializado oferecido
pela Mercedes-Benz aos frotistas de ônibus
inclui também o consultor dedicado BSP, que
acompanha o dia a dia dos clientes a fim de
ouvir todas as suas demandas. Dessa forma,
ele pode otimizar, customizar e antecipar as
soluções voltadas à operação e à manutenção dos veículos da frota.
Além de fortalecer o relacionamento, isso
permite que a Mercedes-Benz atue de forma
ainda mais consistente em prol da excelência
operacional da frota. O consultor está ali para
resolver questões técnicas e comerciais, além

de oferecer peças e serviços adequados, fortalecendo a presença e o papel da marca como
geradora de soluções para as necessidades
do cliente.
Além do consultor dedicado BSP, os concessionários Center Bus disponibilizam aos
clientes a Sprinter Unidade Móvel para serviços de diagnose e manutenção. Este veículo
é preparado sobre uma Sprinter devidamente
equipada com ferramentas e equipamentos
para atender às necessidades dos clientes,
com soluções em peças e serviços.
Com a Sprinter Unidade Móvel, a Mercedes-Benz proporciona ao cliente uma transferência de conhecimento por meio do mecâ-

nico dedicado que faz o atendimento juntamente com o veículo. Com isso, as manutenções dos ônibus são feitas na própria garagem da empresa, agilizando o retorno dos veículos ao trabalho e assegurando a disponibilidade da frota. Assim, reduz os custos operacionais e aumenta a rentabilidade para o cliente.
Alliance amplia oferta a frotistas de
ônibus
O portfólio da Alliance tem novidades para
o segmento de ônibus. A oferta de itens para
veículos multimarcas – que já conta com tambores e discos de freio, lonas e pastilhas de
freio, filtros diversos, bombas d’agua, man-

Nacionais

Edição Comemorativa
1 Million

Prestes a comemorar a marca de 1 milhão de veículos produzidos em sua fábrica,
em Piracicaba (SP), a Hyundai Motor Brasil apresenta a Edição Comemorativa 1 Million, disponível para Creta e HB20, nas carrocerias hatch e sedã. Limitada a 4,5 mil
unidades, sendo 2 mil Creta, 1,2 mil HB20
e 1,3 mil HB20S, a série especial será comercializada a partir da segunda quinzena
de agosto, com preços a partir de R$ 63.390.
Lançado em janeiro do ano passado, o
SUV compacto estreia sua primeira série
especial, que chega recheada de novidades.
Um dos destaques do Hyundai Creta Edição Comemorativa 1 Million é a exclusiva
“Hyundai Key Band”, chave presencial em
formato de pulseira, com visual limpo e sem
botões, um equipamento inédito na categoria.
Além de desempenhar as principais funções da smart key convencional, a “Hyundai Key Band” proporciona conectividade
com smartphone por meio de aplicativo que
recebe o mesmo nome. O item pode funcionar como relógio, contador de passos e calorias, medidor de distância percorrida, e,
ainda, exibir notificações do celular em seu
visor, indicando, por exemplo, quando há

chamadas de voz e alarmes.
Baseado na configuração Pulse Plus,
que é equipada com motor 1.6 e câmbio automático de seis velocidades, o Hyundai Creta Edição Comemorativa 1 Million conta
com partida do motor por botão e faróis com
projetor e luz diurna DRL de LED.
Uma olhada no exterior da série especial revela exclusivas rodas de liga leve de
17", diamantadas, na cor dark grey, grade
frontal hexagonal com borda em cromo escurecido e moldura na tampa do porta-malas na mesma tonalidade, maçanetas externas cromadas e antena do tipo barbatana.
Por dentro, se sobressaem as maçanetas
internas na cor bege metal.
Assim como o Creta, o HB20 e o
HB20S estão repletos de novidades na Edição Comemorativa 1 Million. No caso do
compacto, para as duas carrocerias a versão que serve como base é a Comfort Plus,
com motor 1.6 e câmbio automático. Na
série especial, ambos ganham rodas de liga
leve de 15", diamantadas, na cor dark grey,
e grade hexagonal com aletas cromadas e
contorno em preto brilhante.
São itens de série também os faróis com
projetor e light guide de LED, as maçane-

tas externas cromadas, os vidros elétricos
nas quatro portas com one-touch para subida e descida e antiesmagamento, a abertura e o fechamento dos vidros pela chave canivete, o acendimento automático
dos faróis, e o volante com regulagem de
altura e profundidade. A antena do tipo
barbatana vem com exclusividade na versão h atch.
Edição Comemorativa 1 Million apresenta inéditos bancos em couro bege, sinônimo de requinte e sofisticação, e detalhes
do painel na cor bege metal, envolvendo as
saídas de ar e o console. Soleiras personalizadas nas portas dianteiras, emblema alusivo à série especial, central multimídia blueMedia com TV digital e lanternas Clear
Type completam o pacote.
As cores disponíveis para a Edição Comemorativa 1 Million são a sólida Branco
Polar e a metálica Prata Sand, tanto para
Creta como para HB20.
Preço sugerido do HB20 Edição Comemorativa 1 Million: R$ 63.390
Preço sugerido do HB20S Edição Comemorativa 1 Million: R$ 67.390
Preço sugerido do Hyundai Creta Edição
Comemorativa 1 Million: R$ 93.990
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gueiras de intercooler e turbinas – passará a
incluir ainda em 2018 baterias, terminais e
barras de direção.
O custo atrativo das peças satisfaz os clientes que buscam mais economia na hora de
fazer a manutenção de seus veículos, mas que
não abrem mão da qualidade. Importante diferencial de mercado das peças Alliance é a
garantia de 6 meses, sem limite de quilometragem, com cobertura em todo o território
nacional.
Mercedes-Benz oferece outras soluções para empresas de ônibus
O atendimento especializado oferecido
pelos concessionários Mercedes-Benz amplia
ainda mais as vantagens oferecidas às empresas de ônibus. Por meio da Rede, os clientes têm à disposição três planos de manutenção específicos para ônibus, peças de reposição genuínas e remanufaturadas, assistência
24 horas e diversos outros produtos e serviços. Isso contribui para que as empresas obtenham a maior disponibilidade possível de
seus veículos, trabalhando e gerando resultado.
No portfólio de serviços oferecidos pela
Mercedes-Benz destaca-se ainda o programa de atendimento emergencial “Service24h”,
disponível a clientes dos segmentos de ônibus
rodoviários, micro-ônibus e Caminho da Escola. Além de assistência no local da pane ou
remoção para serviço num concessionário,
com coberturas disponíveis para todos os veículos no período de garantia, a Empresa é a
única do mercado a assegurar atendimento in

loco, traslado, hospedagem e transporte para
o motorista retirar o veículo reparado no concessionário.
Telediagnose do Fleetboard identifica falhas durante a operação
O sistema de gestão de frota e rastreamento Fleetboard oferece, como opcional, uma
funcionalidade para ônibus. Trata-se da Telediagnose, que identifica eventuais falhas durante a operação e, por meio da Central de
Relacionamento com o Cliente, aciona o gestor da frota para propor a melhor solução imediatamente e preservar o veículo.
A Telediagnose capta todas as falhas geradas nos diversos módulos do ônibus (motor,
câmbio, embreagem, freio e outros) e envia
as informações para a Central de Relacionamento com o Cliente, na unidade da Empresa
em Campinas, São Paulo. O monitoramento
é contínuo, 24 horas por dia, 7 dias por semana. As falhas são classificadas de acordo com
sua gravidade. Conforme a situação, a Central comunica o ocorrido ao gestor da frota,
chegando a indicar o envio do veículo a um
concessionário quando for necessário. Assim,
preserva o produto, garantindo sua vida útil.
Caso o cliente concorde, a própria Central já
faz a intermediação com o concessionário mais
próximo, informando previamente dados do
ônibus.
Os serviços de gestão de frota e de custos operacionais oferecidos pela MercedesBenz aos clientes também incluem o sistema
de telemetria Fleetboard, disponível para ônibus urbanos e rodoviários.

Campanha “Revisão
Premiada Nissan”
A Nissan lança mais uma vez sua campanha nacional para estimular os clientes a
manter o carro em dia para as viagens de
férias de meio de ano. A “Revisão Premiada
Nissan 2018” irá oferecer um ano de combustível para os sorteados além de prêmios
instantâneos. Para participar, basta adquirir
R$ 200 em produtos e serviços originais Nissan. A campanha vai até 31 de agosto.
Os clientes deverão cadastrar as notas
fiscais no site dedicado da campanha
(www.revisaopremiadanissan.com.br). A
cada R$ 200, a pessoa recebe um número

da sorte para concorrer, limitado a 30 por
CPF. Além dos 20 vales-combustível, que
poderão ser usados em até um ano, a Nissan também sorteará 60 prêmios instantâneos como Box Or ganizador, Trava de Rodas Antifurto e Mochilas Departer 23L Thule.
Para incentivar os clientes a participar, a
Nissan também oferecerá diversos descontos. Modelos como Kicks S e PcD, Frontier
LE, March S e SV, Sentra S e SV e Versa S
e SV terão valores especiais em combos de
acessórios com mão de obra inclusa.

Volkswagen com
mensais de R$ 99

A Volkswagen volta a oferecer uma
condição especial para aquisição dos carros da marca. Durante todo o mês de
agosto, qualquer modelo pode ser comprado com o primeiro ano de parcelas fixas de R$ 99 mensais. E mais: o Gol e o
Voyage automáticos já podem ser adquiridos com a primeira parcela somente para
99 dias. Válida para toda a linha VW, a
nova campanha de varejo prevê entrada
de 60% e taxa de 1,49%, com as 12 primeiras parcelas mensais de R$ 99,00 +
36 meses com o saldo restante.

O Gol e o Voyage contam pela primeira
vez com câmbio automático e chegam com
propulsor 1.6l da família EA211, com até 120
cv. Os modelos chegam para atender a várias demandas de mercado, que vão desde clientes que procuram ótima relação custo-benefício e conforto a frotistas e pessoas com
deficiência (PCD).
Os modelos têm três anos de garantia de
fábrica sem limite de quilometragem e são
oferecidos em cinco cores: três sólidas (Branco Cristal, Preto Ninja e Vermelho Flash) e
duas metálicas (Prata Sirius e Cinza Platinum).

