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Barroso diz que momento exige
compromisso democrático dos candidatos

Indústria paulista registra
crescimento de produção e vendas
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Déficit em contas públicas ficou
em R$ 16,876 bilhões em agosto

União arrecada R$ 6,82 bi
com venda de blocos da

5ª rodada do pré-sal

Esporte

São Paulo, 29 e 30/09, 1º de outubro de 2018www.jor nalodiasp.com.br

DÓLAR

OURO

EURO

Comercial
Compra:   4,03
Venda:       4,03

Turismo
Compra:   3,89
Venda:       4,22

Compra:   4,70
Venda:       4,70

Compra: 147,72
Venda:     178,64

Fonte: Climatempo

Manhã Tarde Noite

26º C

18º C

Sábado: Nublado
pela manhã, com
possibilidade de
garoa. Tarde de sol
com diminuição
de nuvens. Noite
com muita nebulo-
sidade.

Previsão do Tempo

Manhã Tarde Noite

30º C

17º C

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

Manhã Tarde Noite

30º C

18º C

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

Brasil vence e tira invencibilidade
dos Estados Unidos

Evandro no ataque
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A seleção brasileira mascu-
lina de vôlei garantiu sua nona
vitória em 10 jogos já disputa-
dos pelo Campeonato Mundial.
Na sexta-feira (28), o time ver-
de e amarelo passou pelos Es-
tados Unidos, que até então es-
tava invicto na competição, em
uma partida onde os dois times
já estavam classificados para a

semifinal. Em Turim, na Itália, onde
acontece a Fase Final, o Brasil ven-
ceu por 3 sets a 0, com parciais de
25/20, 25/18 e 25/19.

A equipe brasileira volta à qua-
dra já neste sábado (29) pela se-
mifinal. O adversário na busca pela
vaga na final será definido ainda
nesta noite.

Nesta sexta, o oposto Evandro

foi o maior pontuador da partida,
com o total de 19 acertos em
três sets. O atacante pontuou
em todos os fundamentos, sen-
do 15 de ataque, um de blo-
queio e três de saque.

“Com as duas seleções já clas-
sificadas, tivemos a possibilidade
de usar os jogadores que atuam
menos, considerados reservas, e,
mais uma vez, conseguimos mos-
trar nosso valor. O Brasil está mui-
to bem, então, eles precisam entrar
com um time um pouco mais forte
para conseguir um resultado favo-
rável diante da nossa seleção”, afir-
mou Evandro, que complementou.

“Além disso, eles cometeram
muitos erros durante a partida,
conseguimos tirar proveito disso,
sacamos e bloqueamos bem e fi-
zemos a nossa virada de bola da
maneira ideal. Nosso jogo entrou,
funcionou e, por isso, consegui-
mos essa vitória um pouco mais
tranquila”, disse Evandro.

Titular na partida de hoje, o
ponteiro Kadu lembrou, logo após
a vitória, que o próximo compro-
misso não é amanhã, pela semifi-
nal, e, sim, hoje à noite ainda.

“Eu venho tentando fazer o meu
melhor dentro de quadra para aju-
dar ao máximo a equipe. Meu mai-
or potencial é a agressividade do ata-
que e é o que venho tentando fazer
melhor. Agora vamos descansar, mas
ficaremos ligados no outro jogo,
pois aqui no Mundial não cansamos
de ver vôlei”, brincou Kadu.

O levantador William analisou
a partida. “Não foi um jogo tão
bom tecnicamente, até pela situa-
ção da partida, com ambos classi-
ficados. Mas, temos sempre do

nosso lado a pressão de termos que
ganhar, é nossa rotina, pressão na-
tural, defender a seleção é sempre
assim. Pudemos entrar, jogar, nos
divertir um pouco. Quem esteve
fora conseguiu descansar, isso é o
mais importante, já que amanhã o
‘bicho pega’”, comentou William.

Após a vitória, o capitão Bru-
ninho, um dos poupados do dia,
entrando apenas na inversão, fez
questão de destacar a força do gru-
po brasileiro.

“Nosso ponto forte é ter um
time completo, contar com 14 jo-
gadores que podem entrar e fazer
a diferença. É difícil apontar um

time titular ou reserva e o mais
importante é que todos tenha-
mos ritmo de jogo. Amanhã es-
tarão todos voando e quem en-
trar em quadra vai dar o máximo.
Esse é um time muito homogê-
neo”, garantiu Bruninho.

O Brasil já conquistou três tí-
tulos mundiais: em 2002, 2006 e
2010. Na mais recente edição, em
2014, fez a quarta final consecu-
tiva, mas acabou superado pela
Polônia, que jogava em casa, e fi-
cou com a medalha de prata.

Com o leilão de sexta-feira, a União arrecadará R$ 6,820
bilhões em bônus de assinatura
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A 5ª Rodada de Licitações de
Partilha de Produção em áreas do
pré-sal terminou na manhã de
sexta-feira (28) com todos os
blocos arrematados por empre-
sas do setor. Com o leilão, a
União arrecadará R$ 6,820 bi-
lhões em bônus de assinatura e
contratou um investimento pre-
visto de R$ 1 bilhão no setor.

Foram oferecidos quatro blo-
cos nas bacias de Santos e Cam-
pos, e 12 empresas estavam ins-
critas para fazer lances.

A Petrobras exerceu seu di-
reito de preferência pelo bloco
de Sudoeste de Tartaruga Verde,
na Bacia de Campos, mas acabou
sendo a única empresa a apresen-
tar proposta. A estatal ofereceu à
União o percentual mínimo de
10,01% sobre a produção de óleo
e terá que pagar ainda um bônus
de assinatura de R$ 70 milhões.

A primeira área ofertada foi
o bloco de Saturno, arrematado
por um consórcio formado pe-
las empresas estrangeiras Shell

e Chevron com ágio 300,23%
sobre o percentual mínimo de
partilha com a União.    Página 4

O setor público consolida-
do, formado pela União, esta-
dos e municípios, registrou sal-
do negativo nas contas públi-
cas em agosto, de acordo com
dados divulgados na sexta-fei-
ra (28) pelo Banco Central
(BC). O déficit primário, recei-
tas menos despesas, sem con-
siderar os gastos com juros, fi-
cou em R$ 16,876 bilhões, re-

sultado 77,1% maior do que de
igual período de 2017, quando
chegou a R$ 9,529 bilhões.

Em agosto, o resultado ne-
gativo veio do Governo Cen-
tral (Previdência, Banco Cen-
tral e Tesouro Nacional), que
apresentou déficit primário de
R$ R$ 20,851 bilhões, contra
R$ 9,916 bilhões em igual mês
de 2017.                  Página 4

Dólar fecha
setembro

com queda de
0,87%

A cotação da moeda nor-
te-americana encerrou o pre-
gão de sexta-feira (28) em alta
de 1,07%, fechando a R$
4,0371 para venda. No mês de
setembro, o dólar caiu 0,87%
invertendo a tendência regis-
trada em agosto, quando ter-
minou o mês com alta acumu-
lada de 8,46%. A moeda nor-
te-americana registra no acu-
mulado do ano uma valoriza-
ção de 21,80%.

O índice B3, da Bolsa de
Valores de São Paulo (Boves-
pa), fechou o dia em baixa de
0,82%, com 79.342 pontos.
Entre as ações mais negocia-
das, a Petrobras registrou que-
da de -1,72% enquanto a Vale,
segunda mais negociada, teve
alta de 0,34%. O acumulado
de setembro registra uma alta
de 3,5%, com uma alta acu-
mulada no ano de 3,85%.
(Agencia Brasil)

Propaganda Eleitoral
Ligue: 3258-1822
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A carência no quadro de fun-
cionários do Instituto Brasilei-
ro de Geografia e Estatística
(IBGE) poderá afetar as pesqui-
sas feitas pelo órgão, até mes-
mo o censo demográfico de
2019. O alerta é do presidente
do IBGE, Roberto Olinto, que
participou, nesta sexta-feira
(28), do lançamento do livro
Brasil em Pauta, sobre a políti-
ca de comunicação do instituto.

“Se não tivermos ações de
recuperação do quadro, o IBGE
não terá condições de realizar
não apenas o censo demográfi-
co, mas uma série de suas pes-
quisas”, disse Olinto. Segundo o
presidente do instituto, o núme-
ro de funcionários pode se redu-
zir de 8 mil para 4.900 em de-
zembro, podendo chegar a 3.250,
se todos os que têm condições
de se aposentar, o fizerem.
“Com 3 mil funcionários, o

Falta de servidores pode
 afetar próximo censo, diz

presidente do IBGE
IBGE se torna inviável, dado que
nós cobrimos o Brasil inteiro”.

Olinto disse que há pedidos
feitos ao Ministério do Plane-
jamento de reposição de qua-
dros, mas que ainda não houve
resposta concreta. “Nós temos
um pedido de 1.800 funcionári-
os, para conseguir passar por uma
fase de transição e encarar o cen-
so demográfico. Nós temos, além
da sede do Rio de Janeiro, unida-
des em todas as 27 capitais e 570
agências no país. Dessas agênci-
as, 60 têm um funcionário apenas,
com risco de fechar, e outras dez
já foram fechadas”, disse.

Segundo Olinto, o objetivo
principal até o final do ano é dei-
xar alinhadas iniciativas sobre a
contratação de novos quadros
para serem executadas pelo pró-
ximo governo.  (Agencia Brasil)



FERNANDO CAPEZ

4570

Nosso CNPJ: 64.186.877/0001-00 R$ 200,00

 PSDB / PSD /

DEM / PP

CNPJ: 31.181.539/0001-18

Deputado Federal
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CESAR
 NETO

MÍDIAS

Desde 1993, o jornalista Cesar Neto assina esta coluna (diá-
ria) de política. Na imprensa, jornal “O DIA” (3º mais antigo di-
ário em São Paulo - SP). Desde 1996 na Internet, o
site www.cesarneto.com foi um dos pioneiros no Brasil. No
Twitter desde 2018, @cesarnetoreal

C Â M A R A  ( S P )

Se até o pessoal do vereador-presidente Milton (DEM ex-
PFL) se queixa que a grana diminui pra reeleger Miltinho (ALESP)
e Alexandre (Câmara Federal), imaginem o que passam os baixo-
cleros do partido e dos menores. Em tempo: e acabaram as coli-
gações.  

P R E F E I T U R A  ( S P )

Após dar a Bolsonaro (PSL) a condição (via programa na Band
tv) de ter o ‘palanque’ que o PT de Lula (condenado e preso ten-
tou e não conseguiu), o pré-candidato à prefeito - em 2020 (DEM)
- Datena pode ser decisivo pra atrair, caso eleito, Bolsonaro pra
se filiar ao ex-PFL.        

A S S E M B L E I A  ( S P )

Deputado Caio França pode estourar de votos pela sua 2ª ree-
leição. Líder do PSB e filho do governador (candidato à
reeleição), França faz dupla campanha. Ajudará bastante a aumentar
a bancada no maior e mais importante Parlamento estadual brasi-
leiro.    

G O V E R N O  ( S P ) 

Rola um ‘pacto’ entre Skaf (MDB) e Dória (PSDB), pra não
baterem em França (dono paulista do PSB) e assim neutralizar
sua subida nas pesquisas. No que diz respeito ao debate final sim.
O problema é combinar com as urnas, uma vez que as pesquisas
seguem inconfiáveis.  

C O N G R E S S O 

Deputado federal Bolsonaro (ex-PP, ex-PSC no PSL), candi-
dato Presidencial, fez ‘campanha’ via Datena - no DEM (ex-PFL) -
pela Band tv, fora da propaganda oficial. “Sou cristão, família,
patriota e conservador. Não haverá 2º turno e vamos surpreender
no Nordeste”.   

J U S T I Ç A S 

O fato do Presidenciável Bolsonaro (PSL) seguir dizendo que
ele só perde a eleição se houver fraude (urnas eletrônicas) e que 
Dirceu (PT de Lula) anunciou que vão retomar o governo (e
o Brasil), remete à possibilidade de inteligências militares te-
rem alguma prova ?    

P A R T I D O S 

Feira Expo Cristã, em São Paulo, tem até cristão real. Entre
os que apenas se apresentam como ‘os tais’, muitos seguem fin-
gindo que #Tamojunto com o ex-governado (SP) Alckmin
(PSDB), candidato Presidencial e o ex-prefeito paulistano Doria
(PSDB), candidato ao governo (SP), ...      

P O L Í T I C O S 

... sendo que a maioria das lideranças (donos e sócios prefe-
renciais) das igrejas protestantes #Evangélicos tão com Bolso-
naro (PSL), dizem alguns por conta de #DeusAcimadeTudo. A
Expo Cristã, que em seu segmento foi decisiva na eleição de Doria
à prefeitura paulistana 2016, ...   

B R A S I L E I R O 

... não dá a menor chance pra que Marina (ex-senadora pelo
PT de Lula, ex-PV, fundadora e dona do REDE) tenha os votos da
‘cristandade não católica’, mesmo sendo ela membro da Assem-
bleia de Deus (Belém).  Da hora: quem vai chamar o Meirelles
no 2º turno ?  

H I S T Ó R I A S 

@TwitterBrasil vai fazendo história quando coloca candida-
tos Presidenciais em contato direto com seus seguidores, reali-
zando perguntas e respostas. Nas eleições municipais 2020, o
Twitter já será a mais importante rede social da
geopolítica brasileira e mundial. 

EDITOR

O jornalista Cesar Neto tornou-se referência na imprensa,
pela sobrevivência (de 25 anos) desta coluna (diária) de política.
Recebeu a “Medalha Anchieta” (Câmara de São Paulo) e o “Colar
de Honra ao Mérito” (Assembleia estadual paulista).
Email cesar.neto@mais.com

CEZINHA DE
MADUREIRA

5577

Nosso CNPJ: 64.186.877/0001-00 R$ 200,00

 PSDB / PSD / DEM / PP

CNPJ: 31.182.115/0001-83

Deputado Federal

ALEX DE
MADUREIRA
Deputado Estadual

55.777
PSDB / PSD / DEM /

PP / PRB

CNPJ: 31.181.805/0001-02

MARTA COSTA

55.400

Nosso CNPJ: 64.186.877/0001-00 R$ 200,00

PSDB / PSD / DEM /
PP / PRB

CNPJ: 31.181.166/0001-85

Deputada Estadual

CONTE LOPES

11.138

Nosso CNPJ: 64.186.877/0001-00 R$ 200,00

PSDB / PSD / DEM /
PP / PRB

CNPJ: 31.181.619/0001-73

Deputado Estadual

BARROS MUNHOZ

40.540

Nosso CNPJ: 64.186.877/0001-00 R$ 200,00

PSB / PTB / PV /
 PSC / PPS

CNPJ: 31.212.141/0001-00

Deputado Estadual

DELEGADO OLIM

11.777

Nosso CNPJ: 64.186.877/0001-00 R$ 200,00

PSDB / PSD /
DEM / PP / PRB

CNPJ: 31.181.301/0001-92

Deputado Estadual

EDMIR CHEDID

25.118

Nosso CNPJ: 64.186.877/0001-00 R$ 200,00

PSDB / PSD /
DEM / PP / PRB

CNPJ: 31.181.477/0001-44

Deputado Estadual

CORONEL CAMILO

55.190

Nosso CNPJ: 64.186.877/0001-00 R$ 200,00

PSDB / PSD /
DEM / PP / PRB

CNPJ: 31.181.169/0001-19

Deputado Estadual

MARLENE

1414

Nosso CNPJ: 64.186.877/0001-00 R$ 200,00

 PSB / PTB / PPS / PSC

CNPJ: 31.215.568/0001-53

Deputada Federal

CAMPOS
MACHADO

Deputado Estadual

14.140
SÃO PAULO CONFIA

E AVANÇA

CNPJ: 31.212.099/0001-19

PEDRO KAKA

19.123

Nosso CNPJ: 64.186.877/0001-00 R$ 200,00

PODEMOS

CNPJ: 31.233.713/0001-29

Deputado Estadual

CAIO FRANÇA

40.640

Nosso CNPJ: 64.186.877/0001-00

R$ 200,00

PSB / PTB / PV / PSC / PPS

CNPJ: 31.213.949/0001-01

Marcio França - 40
 Governador

Deputado Estadual

 25 mil exemplares
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JOSÉ
OLIMPIO

2511

Nosso CNPJ: 64.186.877/0001-00 R$ 200,00

 PSDB / PSD / DEM / PP

CNPJ: 31.182.679/0001-00

Deputado Federal

RODRIGO
MORAES

Deputado Estadual

25.111
PSDB / PSD / DEM /

PP / PRB

CNPJ: 31.182.059/0001-71

RICARDO NUNES

1550

Nosso CNPJ: 64.186.877/0001-00 R$ 200,00

 MDB

CNPJ: 31.176.849/0001-44

Deputado Federal

ELISEU GABRIEL

4054

Nosso CNPJ: 64.186.877/0001-00 R$ 200,00

 PSB / PTB / PPS / PSC

CNPJ: 31.213.271/0001-59

Deputado Federal

PAULO FREIRE COSTA

2233

Nosso CNPJ: 64.186.877/0001-00 R$ 200,00

 PR
CNPJ: 31.225.536/0001-39

Deputado Federal

GOULART

5580

Nosso CNPJ: 64.186.877/0001-00 R$ 200,00

 PSDB / PSD /

DEM / PP

CNPJ: 31.182.627/0001-34

Deputado Federal

KEIKO OTA

4096

Nosso CNPJ: 64.186.877/0001-00 R$ 200,00

 PSB / PTB /
PPS / PSC

CNPJ: 31.212.369/0001-91

Deputada Federal

GILBERTO
NASCIMENTO

2020

Nosso CNPJ: 64.186.877/0001-00 R$ 200,00

PSB / PTB / PPS / PSC

CNPJ: 31.214.917/0001-12

Deputado Federal

CURIATI

11.111

Nosso CNPJ: 64.186.877/0001-00 R$ 200,00

PSDB / PSD / DEM /
PP / PRB

CNPJ: 31.181.176/0001-10

Deputado Estadual

Brasil criou 221 mil empregos formais
em 2017, após dois anos de queda
Após duas grandes quedas

consecutivas, o emprego formal
no Brasil voltou crescer em
2017, com o país registrando
saldo de 221 mil novos postos
de trabalho em diferentes ativi-
dades do setor público e priva-
do. Com o aumento de 0,48%,
em comparação com o ano an-
terior, o estoque de vínculos tra-
balhistas fechou o ano passado
em cerca de 46,3 milhões de
empregos. Os dados são da Re-
lação Anual de Informações So-

ciais (Rais), divulgada  pelo Mi-
nistério do Trabalho.

O saldo positivo na evolução
dos empregos formais reverte
tendência de queda, mas não re-
cupera o nível do mercado de
trabalho apresentado em anos an-
teriores. Em 2015 e 2016, o
país perdeu 1,5 milhão e 2 mi-
lhões de empregos formais, res-
pectivamente. Comparado à sé-
rie histórica, o estoque de vagas
de trabalho no ano passado se
mantém inferior ao de períodos

anteriores, como 2013 (48,9
milhões), 2014 (49,5 milhões)
e 2015 (48 milhões).

Os números revelam expan-
são no emprego formal tanto de
homens quanto de mulheres, o
que, segundo o Ministério do
Trabalho, reflete uma tendência
de ampliação feminina na força
de trabalho. Os postos de traba-
lho registraram aumento de
0,53% nas vagas destinadas a
mulheres, enquanto o aumento
nas vagas ocupadas por homens
alcançou 0,44%.

Na divisão por setores eco-
nômicos, três deles foram pre-
ponderantes para o saldo positi-
vo: serviços, administração pú-
blica e agropecuária. Enquanto o
estoque de empregos celetistas
perdeu cerca de 200 mil empre-
gos, as vagas para servidores pú-
blicos estatutários aumentaram
pouco mais de 300 mil.

Com crescimento de 4,18%
em relação a 2016, os empre-
gos no setor público impulsi-
onaram o aumento, chegando
a 9,19 milhões de vagas. Os
empregos formais na agricul-
tura, pecuária e trabalhos de
extração, caça e pesca ficaram
em segundo lugar no ranking

de crescimento proporcional,
com 25 mil novas vagas e au-
mento de 1,68%. Setor que mais
emprega no país, o de serviços
apresentou um saldo positivo de
0,38%, o que representa quase
64 mil novos empregos.

Já o comércio, setor com o
segundo maior número de vagas,
registrou queda de 0,37% no sal-
do de empregos em 2017, fe-
chando o ano com 9,23 milhões
de vagas, 34 mil a menos do
que no ano anterior. A maior
baixa proporcional registrada
foi a da construção civil, com
-7,38% de empregos formais,
ou queda de 146 mil postos,
seguida pelo setor extrativo
mineral (-4,06%).

Entre os estados, o que mais
criou empregos proporcional-
mente à população foi Tocan-
tins, com crescimento de 6,1%
no estoque formal de vagas en-
tre 2016 e 2017. Roraima (alta
de 5,8%) e Goiás (+4,6%)
completam a lista dos três mai-
ores aumentos. Já na compara-
ção entre regiões em números
absolutos, o Sudeste foi o res-
ponsável pelo maior volume de
novos empregos: cerca de 23
mil, seguido por Nordeste e Sul,

ambos com mais de 8 mil novas
vagas cada.

Uma das principais fontes de
dados sobre os trabalhadores
brasileiros, a Rais é divulgada
anualmente pelo Ministério do
Trabalho, que recebe as declara-
ções individuais dos empregado-
res sobre o perfil dos funcioná-
rios. As informações são utili-
zadas para pesquisas, estudos do
governo e servem como base
para a identificação dos trabalha-
dores com direito ao recebi-

mento do abono salarial.
Este ano, pouco mais de 8

milhões de estabelecimentos
enviaram declarações ao gover-
no federal, metade deles com ne-
nhum empregado registrado em
2017. Com a Rais, é possível en-
contrar diagnósticos sobre o mer-
cado de trabalho, avaliar a eficácia
de políticas públicas e fornecer
dados desagregados de acordo com
diferentes recortes, como municí-
pio, faixa etária, gênero e remune-
ração. (Agencia Brasil)

O ministro do Supremo Tri-
bunal Federal (STF) Luís Rober-
to Barroso defendeu na sexta-
feira (28) a reafirmação do pac-
to democrático do país. Segundo
ele, com vistas a se preservar a
estabilidade institucional do país,
os compromissos democráticos
deverão ser assumidos “se você
ganhar ou se você perder”.

“Acho que este é um mo-
mento de reafirmação dos nos-
sos compromissos democráti-
cos”, disse. “Você não sabe se
você vai ganhar ou se vai perder
e, mesmo assim, você tem que
assumir compromissos que,
portanto, valham se você ganhar
ou se você perder”, disse em
palestra na 18ª edição do Con-
gresso de Corretores de Segu-
ros (Conec), realizado na capi-
tal paulista.

“A primeira proposição de
reafirmação dos compromissos

Barroso diz que
momento exige
compromisso
democrático

dos candidatos
democráticos é: quem ganhar
leva. A segunda é que quem leva,
governa de acordo com as regras
do jogo democrático e respei-
tando os direitos fundamentais
de todos”, acrescentou.

Barroso destacou que, no
regime democrático, as diver-
gências devem ser absorvidas
institucionalmente e civilizada-
mente. Segundo ele, o jogo de-
mocrático permite que os per-
dedores disputem novamente as
eleições e tentem ganhar.

“A democracia não quer di-
zer que eu ganhe sempre, mas
quer dizer que, mesmo que eu
perca, eu serei tratado com res-
peito e consideração, tal como
determina a Constituição”. O
ministro não citou nominalmen-
te nenhum dos candidatos e não
quis dar entrevista aos jornalis-
tas ao final da palestra. (Agen-
cia Brasil)
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União arrecada R$ 6,82 bi com venda
de blocos da 5ª rodada do pré-sal

A 5ª Rodada de Licitações
de Partilha de Produção em áre-
as do pré-sal terminou na ma-
nhã de  sexta-feira (28) com
todos os blocos arrematados
por empresas do setor. Com o
leilão, a União arrecadará R$
6,820 bilhões em bônus de as-
sinatura e contratou um inves-
timento previsto de R$ 1 bilhão
no setor.

Foram oferecidos quatro
blocos nas bacias de Santos e
Campos, e 12 empresas esta-
vam inscritas para fazer lances.

A Petrobras exerceu seu di-
reito de preferência pelo bloco

de Sudoeste de Tartaruga Ver-
de, na Bacia de Campos, mas
acabou sendo a única empresa
a apresentar proposta. A estatal
ofereceu à União o percentual
mínimo de 10,01% sobre a pro-
dução de óleo e terá que pagar
ainda um bônus de assinatura de
R$ 70 milhões.

A primeira área ofertada foi
o bloco de Saturno, arrematado
por um consórcio formado pe-
las empresas estrangeiras She-
ll e Chevron com ágio 300,23%
sobre o percentual mínimo de
partilha com a União. A ANP pe-
dia para a União uma participa-

ção na produção de óleo de
17,54%, e o consórcio ofere-
ceu 70,2%. Além desse percen-
tual, a União receberá um bô-
nus de assinatura de 3,125 bi-
lhões.

O consórcio formado pela
ExxonMobil e a QPI também
apresentou oferta, mas como o
percentual da produção era de
40,49%, o grupo foi derrotado.

No segundo bloco, saiu vi-
torioso o consórcio Titã, for-
mado pela ExxonMobil e a QPI.
As empresas ofereceram à
União participação de 23,49%
sobre a produção, enquanto o

lance mínimo era de 9,53%.
Nesse caso, o ágio foi de
146,48%. O bônus de assinatu-
ra garantido para a União foi de
mais 3,125 bilhões. 

O bloco Pau-Brasil foi ar-
rematado pelo percentual de
participação de 63,79%, geran-
do ágio de 157% sobre o per-
centual mínimo que era exigi-
do. O consórcio vencedor foi
formado pela BP Energy
(50%), CNOOC (30%) e Eco-
petrol (20%). O bônus de assi-
natura somou mais $ 500 mi-
lhões ao total a ser recebido
pelo governo. (Agencia Brasil)

Déficit em contas públicas ficou
em R$ 16,876 bilhões em agosto
O setor público consolida-

do, formado pela União, estados
e municípios, registrou saldo
negativo nas contas públicas em
agosto, de acordo com dados
divulgados na sexta-feira (28)
pelo Banco Central (BC). O dé-
ficit primário, receitas menos
despesas, sem considerar os gas-
tos com juros, ficou em R$
16,876 bilhões, resultado
77,1% maior do que de igual
período de 2017, quando chegou
a R$ 9,529 bilhões.

Em agosto, o resultado ne-
gativo veio do Governo Central
(Previdência, Banco Central e
Tesouro Nacional), que apresen-
tou déficit primário de R$ R$
20,851 bilhões, contra R$ 9,916
bilhões em igual mês de 2017.

“Basicamente, tivemos no
mês de agosto um crescimen-
to das despesas superior à
evolução das receitas”, disse
o chefe do Departamento de
Estatísticas do BC, Fernando
Rocha, ao explicar o resulta-
do negativo do Governo Cen-
tral. Ele destacou que o défi-
cit do Instituto Nacional do
Seguro Social (INSS) continua
a crescer e, em agosto, foi o
maior já registrado, chegando
a R$ 18,017 bilhões.

Os governos estaduais e mu-
nicipais tiveram saldo positivo.
Os governos estaduais registra-
ram superávit de R$ 3,348 bi-
lhões, e os municipais, de R$ 36
milhões. As empresas estatais
federais, estaduais e municipais,
excluídas as dos grupos Petro-
bras e Eletrobras, tiveram supe-
rávit primário de R$ 592 mi-
lhões no mês passado.

Rocha explicou que, em
agosto, os estados e municípios
tiveram aumento das transferên-
cias da União referentes royali-
ties de petróleo. “Esse aumento
de transferências decorre funda-
mentalmente de uma melhora de
preços no mercado internacio-
nal e não necessariamente ocor-
re em meses de agosto”, expli-
cou.

Nos oito primeiros meses do
ano, houve déficit primário de
R$ 34,7 bilhões, contra resulta-
do também negativo de R$
60,850 bilhões em igual perío-
do de 2017.

No acumulado em 12 meses
encerrados em agosto, as con-
tas públicas ficaram com saldo
negativo de R$ 84,433 bilhões,
o que corresponde a 1,25% do
Produto Interno Bruto (PIB),
que é a soma de todos os bens e

serviços produzidos no país.
A meta para o setor público

consolidado é de déficit de R$
161,3 bilhões neste ano.

Os gastos com juros ficaram
em R$ 60,052 bilhões em agos-
to, contra R$ 36,012 bilhões no
mesmo mês de 2017. Segundo
Rocha, esse aumento das despe-
sas com juros no mês decorre
de perdas do BC com operações
de swap cambial (venda de dóla-
res no mercado futuro). Essas
perdas chegaram a R$ 28,6 bi-
lhões no mês passado. Nos me-
ses em que o dólar sobe, como
ocorreu em agosto, o BC tem
prejuízo com as operações de
swap.

Os resultados são transferi-
dos para os juros da dívida pú-
blica. De janeiro a agosto, essas
despesas chegaram a R$
288,789 bilhões, contra R$
271,078 bilhões em igual perí-
odo de 2017. Em 12 meses en-
cerrados em agosto, os gastos
com juros somaram R$ 418,537
bilhões, o que corresponde a
6,2% do PIB.

O déficit nominal, formado
pelo resultado primário e os re-
sultados dos juros, atingiu R$
76,928 bilhões no mês passado
ante R$ 45,541 bilhões de agos-

to de 2017.
De janeiro a agosto, o resul-

tado nominal ficou em R$
323,490 bilhões, ante R$
331,928 bilhões em igual perí-
odo do ano passado. Em 12 me-
ses, o déficit nominal ficou em
R$ 502,970 bilhões, o que cor-
responde a 7,45% do PIB.

Dívida pública
A dívida líquida do setor pú-

blico (balanço entre o total de
créditos e débitos dos governos
federal, estaduais e municipais)
chegou a R$ 3,459 trilhões em
agosto, o que corresponde
51,2% do PIB, com redução de
1 ponto percentual em relação a
julho (52,2% do PIB).

Essa redução da dívida líqui-
da é explicada pela alta do dólar.
A dívida pública cai quando há
alta do dólar porque as reservas
internacionais, o principal ativo
do país, são feitas de moeda es-
trangeira.

Em agosto, a dívida bruta –
que contabiliza apenas os passi-
vos dos governos federal, esta-
duais e municipais – chegou a
R$ 5,224 trilhões ou 77,3% do
PIB, com crescimento de 0,1
ponto percentual em relação a
julho. (Agencia Brasil)

O Indicador de Nível de
Atividade (INA) da indústria de
transformação paulista aumen-
tou 5,9% em agosto na com-
paração com o mês anterior e
4,3% no acumulado em 12 me-
ses, segundo o levantamento
feito pela Federação e Centro
das Indústrias do Estado de São
Paulo (Fiesp e Ciesp). De acor-
do com o estudo, se forem le-
vados em conta os efeitos sa-
zonais, o avanço cai para 1,5%.

Dos 20 segmentos pesqui-
sados, 14 apresentaram expan-
são das atividades. Entre os que
tiveram melhor desempenho,
destaca-se o de veículos auto-
motores, com avanço de 7,1%.
Na média de todos os setores
pesquisados, houve crescimen-
to de 6,9% nas vendas reais em
6,9% e de 2,3 no número de
horas trabalhadas na produção
. Apesar disso, o Nível de Uti-
lização da Capacidade Instala-
da permaneceu estável.

Indústria paulista
registra crescimento
de produção e vendas

Em nota, o presidente em
exercício da Fiesp e do Ciesp,
José Ricardo Roriz, classifi-
cou o nível de recuperação de
muito lento. “Ao contrário das
crises anteriores em que a re-
cuperação se dava logo em se-
guida, desta vez, o mercado
terá dificuldades para voltar a
crescer”, disse Roriz.

Em sua justificativa, o exe-
cutivo atribuiu essa maior de-
mora aos juros cobrados dos
investidores pelas instituições
financeiras que, segundo ele,
não têm caído na mesma pro-
porção da taxa básica de juros
(Selic).

Roriz disse também que a
volatilidade cambial tem afeta-
do as empresas que consomem
matéria-prima sujeita às cota-
ções com preços internacio-
nais. “As empresas que não têm
poder de mercado não conse-
guem repassar a alta dos pre-
ços.” (Agencia Brasil)

Ministro defende que combustível
tenha preço justo e barato

O ministro de Minas Ener-
gia, Moreira Franco, discursou
na abertura da 5ª Rodada de Li-
citações de Partilha de Produção
da Agência Nacional do Petró-
leo, Gás Natural e Biocombus-
tíveis (ANP), na sexta-feira (28),
no Rio de Janeiro.

Ele disse ter a expectativa de
que a diretoria da ANP, que tem
mandato até 2020, vai continuar
a política adotada nos últimos
anos para o setor de petróleo.
“Essa agenda é fundamental e
indispensável para o fortaleci-
mento do setor e de sua capaci-
dade transformadora na socieda-
de brasileira”, afirmou.  

A seguir, defendeu que é pre-
ciso haver mais concorrência no
setor de petróleo, o que vai be-
neficiar o consumidor com me-
lhores preços.

“[O combustível] precisa ser
oferecido a um preço que seja
justo, razoável, barato. E a expe-
riência nos tem mostrado que
isso só ocorre quando há con-
corrência, e não só no fim da li-
nha, tem que ser na cadeia intei-

ra, para que se acumule preços
justos ao longo de todo o pro-
cesso produtivo”, explicou.

Para o ministro, é preciso
haver redução da carga tributá-
ria nos setores de energia elé-
trica, telecomunicações e
combustíveis. Moreira Franco
afirmou ainda que esses seto-
res costumam ser alvo de au-
mento de impostos quando os
estados passam por dificulda-
des financeiras.

“Não dá mais para se viver
com impostos tão altos, sobre-
tudo, nesses três setores tão
indispensáveis na vida das pes-
soas”.

Menos ideologia
O diretor-geral da ANP, Dé-

cio Oddone, ao comemorar o
sucesso que a indústria do petró-
leo vem alcançando nos dois úl-
timos anos, disse que o país pre-
cisa de menos ideologia e viga-
rice para que o setor de petró-
leo e gás natural prossiga em
franca expansão.

Para ele, a retomada da in-

dústria continuará produzindo
frutos positivos para o país.
Lembrou que hoje a retomada
dos leilões do pré-sal completa
dois anos e disse que os resulta-
dos trarão consequências duran-
te décadas.

“Neste período [dos dois
anos da retomada dos leilões] a
Petrobras se recuperou e essa
recuperação foi consolidada
com o acordo de ontem com os
acionistas [da Petrobras] nos
Estados Unidos. Esse acordo
deixa para trás um passado ne-
fasto de corrupção, o que mos-
tra que precisamos nos livrar
cada vez mais de ideologias e
vigarices, para seguir no cami-
nho certo”, disse Oddone.

Falando para executivos no
leilão da 5ª Rodada de Partilha
de quatro blocos do pré-sal
nas bacias de Santos e Cam-
pos, ele ressaltou a importân-
cia do presidente Michel Te-
mer e do ministro de Minas e
Energia, Moreira Franco, para
a reconstrução da indústria pe-
trolífera no Brasil.

Gás natural
O diretor-geral da ANP de-

fendeu que o país volte a aten-
ção para o mercado de gás natu-
ral. “Precisamos criar as condi-
ções necessárias para que o gás
do pré-sal chegue ao consumi-
dor. O ministro autorizou o iní-
cio do processo de substituição
das térmicas movida a combus-
tível líquido para o gás natural”,
disse.

Segundo ele, a substituição
será “muito importante para re-
duzir o custo da energia para o
consumidor e também criar um
mercado para o gás doméstico e
gerar mais atividades e arreca-
dação para o país”.

A seguir, criticou a concen-
tração excessiva no mercado de
distribuição de combustíveis no
país. “Precisamos flexibilizar
este monopólio para dar maior
competição e transparência na
formação e na divulgação dos
preços, o que é muito importan-
te para que tenhamos legitimi-
dade perante a sociedade”, jus-
tificou. (Agencia Brasil)

IBGE aponta que Brasil tem
 12,7 milhões de desocupados

O Brasil tem 12,7 milhões de
pessoas desocupadas. Este é o
resultado da Pesquisa Nacional
por Amostra de Domicílios Con-
tínua (PNAD), relativa ao trimes-
tre de junho a agosto deste ano.

Segundo dados divulgados na
sexta-feira (28), no Rio de Ja-
neiro, pelo Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística
(IBGE), a taxa de desocupação,
que mostra o índice de desem-
prego no país, no período foi de
12,1%. Esta indica uma queda de
0,6% em relação ao trimestre
anterior: 12,7%.

A PNAD Contínua conside-
ra  desempregada a pessoa que

está sem trabalho, mas que tenha
procurado emprego no período
de até 30 dias antes da pesquisa.

O contingente da popula-
ção ativa desalentada (4,8
milhões) no trimestre de ju-
nho a agosto de 2018 subiu
em relação ao trimestre an-
terior (4,720 milhões). Em
relação ao mesmo trimestre
de 2017 (4,2 milhões), houve
alta (3,9%).

São consideradas desalenta-
das pessoas com idade acima de
14 anos que não conseguiram
emprego por não ter experiên-
cia, porque são jovens ou idosas
demais para o cargo ou ficam

fora da localidade.

Taxa estável
O IBGE estima que 4,3% es-

tiveram nesta situação no trimes-
tre de junho a agosto de 2018. A
taxa ficou estável em relação ao
trimestre anterior (4,4%) na com-
paração com o mesmo trimestre
de 2017 (17,8%).

A taxa de subutilização - que
soma desocupados, subocupa-
dos ou força de trabalho poten-
cial - ficou estável.

No trimestre de junho a
agosto foi de 24,4%, contra
24,6% do trimestre anterior. Em
números absolutos foi de 27,5

milhões, 27,6 milhões no tri-
mestre anterior e 26,8 milhões
no mesmo trimestre de 2017.

A população ocupada é hoje de
92,1 milhões, um crescimento de
1,3%, ou mais de 1,2 milhão de
pessoas, em relação ao trimestre
móvel anterior. Em relação ao mes-
mo período de 2017, houve alta de
1,1%: 91,1 milhões.

O número de empregados no
setor privado com carteira de
trabalho assinada se manteve em
33 milhões. Já o número de pes-
soas que trabalham por conta
própria cresceu 1,5% em rela-
ção ao trimestre anterior: 23,1
milhões. (Agencia Brasil)
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A Ford iniciou a venda da linha Ka 2019,
com a disponibilidade das primeiras unidades
dos modelos Hatch, Sedan e FreeStyle para
quem quiser conhecer suas novidades e fazer
um test-drive nos distribuidores da marca.

O Ka 2019 oferece pela primeira vez a
opção de câmbio automático de seis veloci-
dades, além do novo motor 1.5 Ti-VCT Flex
de três cilindros, com 136 cv, o mais potente
do segmento.

A nova linha traz também estilo atualiza-
do, carroceria com estrutura reforçada e uma
oferta ampliada de equipamentos nas versões
S, SE, SE Plus, Titanium e FreeStyle. En-
tre eles, estão central multimídia SYNC 3
com tela flutuante de 6,5 polegadas, seis
airbags, bancos de couro, botão de partida
Ford Power, câmera de ré e sensor de estaci-

Fiat Strada chega à
linha 2019

Ford iniciou venda
do KA 2019

onamento.
O Ka Hatch tem preço a partir de

R$45.490 na versão S 1.0, que vem com ar-
condicionado, direção elétrica, travas e vi-
dro elétrico dianteiro, computador de bordo
e banco do motorista com ajuste de altura.
O Ka Hatch SE 1.0 acrescenta rádio My
Connection com Bluetooth, compartimento
para celular no painel MyFord Dock e ma-
çanetas e retrovisores na cor do veículo, por
R$45.990.

O Ka Sedan parte da versão SE 1.0, com
os mesmos equipamentos do hatch, por
R$49.490. O Ka Hatch FreeStyle 1.5, com
altura elevada do solo, suspensão reforça-
da e itens de perfil aventureiro, sai por
R$63.490 na versão manual e R$67.990 na
automática.

A Fiat Strada chega ao mercado com sua
linha 2019 com novidades para atender o con-
sumidor de uma forma ainda mais adequada,
com novo itens de série e opcionais e uma
nova versão: Freedom 1.4 Cabine Dupla.

Entre as novidades da linha 2019 estão os
pneus Scorpion ATR (All Terrain) de série para
as versões Adventure. Já as Working e Hard
Working com todos os tipos de cabine agora
oferecem pré-disposição para rádio (antena
e 2 alto-falantes) de série.

A Fiat Strada Freedom 1.4 Cabine Dupla
foi criada para atender à demanda de clientes
que necessitam de um veículo para trabalho,
mas que também utilizam o carro em seu dia-
a-dia particular. Completa, a nova versão ofe-
rece excelente espaço nos bancos traseiros,
terceira porta exclusiva e pode ser equipada
com central multimídia com tela de 6,2", DVD,
GPS e câmera de ré.

Com destaques por dentro e por fora, a
nova versão vem de série com rodas de liga
leve 14", faróis de neblina com detalhes cro-
mados, para-choque com skid plate, capota
marítima, maçanetas das portas e retroviso-
res na cor do veículo e sensor de estaciona-
mento traseiro. Além disso, conta com vidros

e trava elétricos, rádio B6 Connect, entrada
USB para carregar dispositivos e ler da-
dos, volante em couro com comando do
rádio, iluminação do porta-luvas, retrovi-
sores com ajuste elétrico, para-sóis com
espelhos e novos bancos com tecido ex-
clusivo da versão com bordado “Freedom”
no encosto. As saídas de ar, o painel do
rádio e o comando da climatização contam
ainda com pintura especial.

O consumidor poderá escolher entre 4
opções de cores disponíveis para todas as
versões da picape Fiat Strada 2019, sendo
três sólidas (Branco Banchisa, Vermelho
Alpine e Preto Vulcano) e uma metálica
(Prata Bari). Há ainda a cor Cinza Scan-
dium, exclusiva das versões Adventure e
Freedom.

A linha 2019 da Fiat Strada oferece ainda
diversos pacotes de opcionais para escolha
do cliente. Para as versões Hard Working 1.4
Cabines Simples e Estendida é possível ad-
quirir os Packs Protection (barras de prote-
ção do vidro traseiro e protetor de cárter),
Worker (vidros elétricos e travas elétricas das
portas e tampa de combustível, além de todos
os itens do Pack Protection) e Pleasure (rá-

dio B1 USB MP3/WMA com RDS, banco do
motorista com ajuste de altura, calotas inte-
grais e capota marítima, além dos itens do
Pack Worker). A Hard Working 1.4 Cabine
Dupla, além dos dois primeiros, conta ainda
com o Pack Convenience (rádio B1 USB
MP3/WMA com RDS e banco do motorista
com ajuste de altura, além dos itens do Pack
Worker). Já a nova versão Freedom 1.4 Ca-
bine Dupla pode ser equipada com o Pack
Techno (central multimídia com tela de 6,2",
USB/DVD/TV/GPS e câmera traseira) e a
Adventure 1.8 Cabine Dupla com o sistema
Locker de bloqueio mecânico do diferencial.

Para quem gosta de deixar seus carros
ainda mais equipados, a Mopar oferece uma
extensa gama de 44 acessórios para a Fiat
Strada 2019. Além dos 12 meses da garantia
contratual, o consumidor poderá contratar mais
12 ou 24 meses de cobertura direto na con-
cessionária através do MVP (Mopar Vehicle
Protection), que também oferece, junto ao fi-
nanciamento do veículo, o plano de revisão
sob medida, podendo adquirir de duas a dez
revisões. Há também a opção de extensão ou
complemento dos produtos de Assistência 24
horas Confiat, que ampliam as proteções para
o cliente. Outra novidade para a linha 2019 é
o plano de manutenção, que passa a ser mais
simples: por tempo ou quilometragem (o que
ocorrer primeiro), facilitando assim o planeja-
mento do cliente quanto a manutenção de seu
veículo.

Confira abaixo os preços das versões:
Fiat Strada Working 1.4 Cabine Simples – R$
49.790
Fiat Strada Hard Working 1.4 Cabine Sim-
ples – R$ 56.490
Fiat Strada Hard Working 1.4 Cabine Esten-
dida – R$ 64.990
Fiat Strada Hard Working 1.4 Cabine Dupla
– R$ 67.990
Fiat Strada Freedom 1.4 Cabine Dupla – R$
71.990
Fiat Strada Adventure 1.8 Cabine Dupla – R$
79.490

Importados

BMW inicia vendas do
novo M2 Competition

A BMW iniciou a pré-venda do novíssi-
mo BMW M2 Competition no mercado bra-
sileiro ao preço sugerido de R$ 377.950. Subs-
tituto do BMW M2 Coupé, o novo modelo
oferece mais potência, dinamismo e refina-
mento em relação ao antecessor.

O novo M2 Competition vem equipado
com o novo motor 3.0 litros M TwinPower
Turbo à gasolina, com seis cilindros em li-
nha, 410 cavalos de potência de 5.230 a
7.000 rpm (ante 370 cv do antecessor) e
550 Nm de torque entre 2.350 e 5.230 rpm
(contra 465 Nm do predecessor). Através
da injeção direta de combustível, da varia-
bilidade dos comandos de válvulas pelo Val-
vetronic e Vanos e dos dois turbo compres-
sores Mono Scroll, esse motor garante o pre-
enchimento ideal dos cilindros em todos os
momentos, de modo a obter um desempenho
de pista na estrada.

Envolto por uma barra em fibra de carbo-
no que aumenta a rigidez estrutural da dian-
teira e melhora a precisão em curvas, o pro-
pulsor trabalha ao lado da transmissão auto-
mática de sete velocidades com dupla embre-
agem e Drivelogic (DCT), que transmite po-
tência de forma ininterrupta durante as tro-
cas de marchas enquanto o consumo de com-
bustível e a emissão de poluentes são reduzi-
dos.

Esse conjunto impulsiona o esportivo dos
0 aos 100 km/h em apenas 4,2 segundos (0,1s
mais rápido que o M2 Coupé) e o leva à velo-
cidade máxima de 280 km/h com o pacote M
Driver.

Para tornar a condução ainda mais diver-

tida, o M Dynamic Mode, uma sub função do
Controle Dinâmico de Estabilidade (DSC),
permite um pequeno deslize dos pneus trasei-
ros, otimizando a dinâmica de direção. En-
quanto o DSC trabalha para evitar sub ester-
ço e sobre esterço, o M Dynamic Mode per-
mite explorar por completo o potencial dinâ-
mico longitudinal e lateral do carro, sem per-
der o auxílio do DSC.

Abaixo da grande dianteira, radiadores
complementares para o óleo da transmissão
(M DCT) e para o fluido de arrefecimento do
motor garantem a máxima eficiência em re-
frigeração.

BMW M Intensive Training
Quem adquirir o novo BMW M2 Compe-

tition ainda em 2018 terá direito a participar
gratuitamente do treinamento em pista “BMW
M Intensive Training”, do BMW Driving Ex-
perience. Os cursos têm vagas limitadas, ocor-
rem na Europa e Estados Unidos e são minis-
trados em alemão ou inglês, respectivamen-
te.

Além do M2 Competition, estão aptos a
participar do programa os veículos BMW M
(M2, M3, M4, M5, M6, X5 M e X6 M) que
possuam o opcional M Driver ’s Package
(7ME). Custos de organização, logística, hos-
pedagem e alimentação são cobertos pelo cli-
ente — o voucher, pessoal e intransferível, dá
direito apenas à participação no treinamento.
Os tickets são válidos até 2021 para os veícu-
los comprados neste ano.

Motos

Durante o mês de setembro a Harley-
Davidson do Brasil oferece condições espe-
ciais para a compra de diversas motocicletas
zero quilômetro. Representando a família
Sportster está a Roadster, uma máquina de-
voradora de asfalto, com estilo fastback e tor-
que elevado, equipada de fábrica com guidão
rebaixado e velocímetro com mostrador digi-
tal.

Os benefícios de adquirir uma motocicle-
ta da marca são vários e contemplam motos
de diferentes estilos para pessoas dos mais
variados perfis e gostos. Com o conhecido
motor Evolution de 1.202 cm³ de cilindrada, a
Roadster combina força de arrancada, agili-
dade e estilo custom.

Em setembro, ela tem seu preço de R$
49.680 por R$ 44.900 e pode ser comprada
com 30% de entrada, saldo em 48 vezes e
taxa de 0,99% ao mês. Além disso, quem de-
cidir usar uma motocicleta seminova como
parte do pagamento também conta com R$ 3
mil de valorização para qualquer modelo que
possuir.

Road Glide Ultra e Ultra Limited são os

Condições especiais
Harley-Davidson

modelos da família Touring contemplados com
condições especiais nesse mês. Lançada no
mercado brasileiro neste ano, com o exclusivo
e até então inédito “nariz de tubarão”, carena-
gem fixa com farol duplo, além de ser equipa-
da com o motor Milwaukee-Eight 107, a Road
Glide Ultra pode ser comprada de R$ 97.480
por R$ 89.490, com taxa de 0,99% ao mês,
entrada de 40% do valor total da motocicleta e
saldo em até 36 parcelas.

Para a Ultra Limited a marca também
oferece a taxa de 0,99% ao mês, entrada de
40% do valor da moto e saldo em 36 vezes,
sendo que o seu preço sai de R$ 98.480 por
R$ 89.990.

A linha 2018 da Harley-Davidson do Bra-
sil está disponível para test ride em toda a rede
de concessionárias autorizadas da marca no
País. Basta acessar o site https://
harleydavidsonbr.secure.force.com/TestRide
e se inscrever para testar os novos modelos
H-D, de acordo com a disponibilidade. Para
consultar a loja oficial Harley-Davidson mais
próxima, basta acessar www.harley-
davidson.com/br/pt/find-a-dealer.html.

A recém-lançada Ducati Monster 797,
com preço público sugerido de R$ 39.900 e
disponível nas cores branca e vermelha, res-
gata toda a versatilidade do icônico modelo
Monster lançado pela Ducati em 1993 e que
se tornou referência no segmento naked.

A Monster 797 incorpora todo o fascínio
da familia Monster e representa a porta de
entrada para o mundo da Ducati. Dotada de
modernidade, o novo modelo vem com qua-
dro Trellis até o motor L-twin refrigerado a ar
e o farol redondo.

A Monster 797, a mais acessível dos mo-
delos naked da Ducati, foi projetada para ex-
pressar a essência única da Monster até o
último detalhe. Com seu tanque compacto, mas
ainda assim robusto, farol icônico e traseira
cônica, a Monster 797 tem visual limpo e vi-
goroso. O motor Desmodue L-twin refrige-
rado a ar fica acomodado no quadro Trellis,
mostrando os componentes mecânicos no ini-
mitável estilo da Monster.

Com uma potência máxima de 75 cv a
8.250 rpm e ótimo rendimento na faixa de ro-
tação, a Monster 797 coloca o desempenho e

Ducati Monster
797 Naked

a diversão ao alcance de todos, garantindo
uma experiência de pilotagem empolgante a
cada dia, em qualquer estrada. Em conformi-
dade com a EURO 4, a Monster 797 L-twin
é perfeita para aqueles que estiverem com-
prando sua primeira Ducati ou simplesmente
sua primeira motocicleta, ainda oferecendo
pilotagem repleta de diversão para até mes-
mo o mais experiente dos motociclistas. Além
disso, a segurança ativa está sempre pronta
para entrar em cena, graças ao ABS Bosch
de fábrica. O ABS da Monster 797 funciona
juntamente com um sistema de freio dianteiro
de alta categoria, consistindo de dois discos
Brembo de 320 mm presos por duas pinças
radiais Brembo M4.32.

Seja nas ruas da cidade ou nas estradas,
a Monster 797 é a moto perfeita para pilota-
gem tranquila e sem preocupações. Desde o
primeiro quilômetro, o assento baixo e o gui-
dão largo inspiram confiança. O peso contido
e a ágil geometria do chassi dão ao piloto uma
“sensação” de destaque, perfeito controle e
manuseio excepcional, seja qual for seu nível
de experiência.

JAC T50 em pré-venda
Cada vez mais competitiva no

segmento que mais cresce no merca-
do brasileiro, a JAC Motors prepara-
se para apresentar seu novo SUV de
porte médio em outubro. O JAC T50
se distinguirá rapidamente da concor-
rência por conter um pacote de equi-
pamentos absolutamente incompará-
vel em sua categoria no mercado bra-
sileiro. Além de trazer dispositivos já
usados em outros SUV´s da marca, o
T50 inovará pela vastidão de recur-
sos, principalmente voltados à conec-
tividade e ao bem-estar dos ocupan-
tes.

O JAC T50 disputará o segmen-
to de modelos médios, na faixa de 4,25 a 4,40
metros de comprimento. Será equipado com
motor 1.6 16V DVVT, de 138 cv de potência
e 17,1 kgfm de torque. O modelo terá versão
única com câmbio CVT, que inclui 6 veloci-
dades programadas eletronicamente.

O T50 será equipado de série com ar-
condicionado digital, direção assistida ele-
tricamente, vidros, trava e retrovisores com

acionamento elétrico, fechamento dos vi-
dros por controle remoto, retrovisores ex-
ternos com antiembaçante, freios com ABS,
EBD, BAS e BOS, air bag duplo, ESP (con-
trole eletrônico de estabilidade), cruise con-
trol, assistente de partida em rampas, LED
diurno, TPMS, isofix, duas entradas USB,
bancos revestidos em couro ecológico, pai-
nel soft touch com revestimento de couro,

rodas de liga leve e diversos outros
itens comuns aos demais modelos da
JAC Motors.

Além de todos os itens já constan-
tes nos demais SUV´s da marca, o T50
traz importantes inovações: botão de
partida que dispensa a chave de igni-
ção (keyless), sistema start/stop, câme-
ra 360 graus, retrovisores rebatíveis,
sensores de estacionamento dianteiros
e traseiros, multimídia com espelhamen-
to de celular e exclusiva câmera fron-
tal integrada à central multimídia, cor-
nering lights (iluminação extra com fa-
rol de neblina de acordo com esterça-
mento do volante).

Seu lançamento oficial vai ocorrer no próxi-
mo dia 17 de outubro, mas a rede autorizada
JAC Motors já trabalha a pré-venda do T50.
Um hot site com todas as informações já pode
ser acessado pelo endereço
www.jacmotors.com.br/t50 . As primeiras en-
tregas aos clientes estão previstas para meados
de novembro. O modelo será colocado à venda
por R$ 82.990 (Pack 2) ou R$ 86.990 (Pack 3).


