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Operação Capitu: investigadores
suspeitam de crime eleitoral

Reflorestamento avança e
pesca segue restrita no
Rio Doce após 3 anos

Esporte

São Paulo, 10, 11 e 12 de novembro de 2018www.jor nalodiasp.com.br

DÓLAR

OURO

EURO

Comercial
Compra:   3,73
Venda:       3,73

Turismo
Compra:   3,58
Venda:       3,88

Compra:   4,23
Venda:       4,23

Compra: 135,37
Venda:     162,96

Fonte: Climatempo

Manhã Tarde Noite

26º C

17º C

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

Previsão do Tempo

Manhã Tarde Noite

28º C

18º 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
algumas nuvens.
Não chove.

rão precisos aproximadamen-
te mais 15 anos para se ter re-
sultados mais concretos para
as ações que estão sendo fei-
tas na área afetada.

Considerado a maior tragédia
ambiental do país, o rompimen-
to da barragem em Mariana
(MG) completou três anos na
última segunda-feira (5). No
episódio, foram liberados no
ambiente cerca de 39 milhões
de metros cúbicos de rejeitos,
que destruiu comunidades, de-
vastou florestas e poluiu rios,
além de deixar 19 mortos. “Te-
mos programas para mais 15
anos. A natureza tem seu tem-
po. Não se faz recuperação am-
biental em dois ou três anos.
Isso não existe”, disse Suely
Araújo, em entrevista coletiva na
semana passada.             Página 4
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Pietro Fittipaldi é confirmado
como piloto de testes da

Haas na F1 em 2019 Marcelo Melo e Lukasz
Kubot começam a disputar nes-
ta segunda-feira (12), em Lon-
dres, na Inglaterra, o ATP Fi-
nals, torneio que encerra a tem-
porada com a presença das oito
melhores duplas de 2018. Na
estreia, os cabeças de chave
número 3 terão pela frente os
norte-americanos Mike Bryan
e Jack Sock – cabeças 5. A par-
tida, na O2 Arena, na capital in-
glesa, está marcada para 16h

Em Londres, ATP Finals
começa nesta segunda-feira

para Melo e Kubot
(horário de Brasília), válida
pela primeira rodada da fase
de grupos. Melo e Kubot es-
tão no Grupo Knowles/Nes-
tor, que conta ainda com o
austríaco Oliver Marach e o
croata Mate Pavic – cabeças
1 – e os franceses Pierre-
Hugues Herbert e Nicolas
Mahut – cabeças 8 -, que se
enfrentam também nesta se-
gunda, às 10h (horário de
Brasília).                  Página 7

Vôlei Renata e EMS Taubaté
Funvic se enfrentam neste sábado

Vôlei Renata

A terceira rodada da Super-
liga Cimed masculina de vôlei
2018/2019 começou na sexta-
feira (9), com dois jogos. Nes-
te sábado (10), serão realizados
os outros quatro. Entre eles,

Vôlei Renata (SP) contra
EMS Taubaté Funvic (SP). O
jogo, que promete fortes
emoções, será às 18h, no gi-
násio do Taquaral, em Cam-
pinas (SP).               Página 7
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A Haas F1 Team confirmou
nesta sexta-feira que Pietro Fitti-
paldi será piloto de testes oficial
da equipe para a temporada 2019.
Como parte do acordo com a
equipe, o piloto brasileiro testará
o carro da F1 pela primeira vez
no teste de pneus da Pirelli, que
acontecerá no próximo dia 27 no
circuito de Yas Marina, em Abu
Dhabi, nos Emirados Árabes.

Com 22 anos, Pietro é
neto de Emerson Fittipaldi,
bicampeão mundial de Fórmu-
la 1.                             Página 7
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Pietro Fittipaldi em Interlagos

LIGA NESCAU JP reúne
2.000 atletas e paratletas

neste final de semana
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Torneio  feminino de vôlei

A LIGA NESCAU Jovem Pan
tem rodada agitada neste final de se-
mana, com quatro modalidades es-
portivas e duas paraolímpicas e a
expectativa de receber cerca de dois
mil atletas entre sábado (10) e do-
mingo (11), nos clubes Sírio e Ju-
ventus, na capital paulista. Conside-
rada uma das maiores competições
estudantis do Brasil, é a única a in-
cluir portadores de deficiência en-
tre as promovidas pela inciativa pri-
vada. No total, reúne mais de sete
mil alunos/competidores de 300 ins-
tituições de ensino de São Paulo até
o final de novembro. As finais estão
programadas para os dias 24 e 25,
no Pacaembu.                Página 7

Reflorestamento

A recuperação ambiental da
bacia do Rio Doce, três anos após
o rompimento da barragem da
mineradora Samarco, ainda dá
o primeiros passos, na avalia-

ção do Instituto Brasileiro do
Meio Ambiente e dos Recur-
sos Naturais Renováveis (Iba-
ma). A presidente do órgão,
Suely Araújo, calcula que se-

Mesmo quem
teve 1ª fase do

Enem
cancelada deve

fazer provas
no domingo
Os participantes do Exa-

me Nacional do Ensino Mé-
dio (Enem) que tiveram a
aplicação da prova cancela-
da por falta de energia elé-
trica no último domingo (4)
devem fazer o exame neste
domingo (11). A orientação
é do Instituto Nacional de
Estudos e Pesquisas Educa-
c ionais  Anís io  Teixeira
(Inep). Esses estudantes te-
rão direito a reaplicação
apenas das provas do pri-
meiro dia.  

Em nota, o Inep diz que fará
contato com esses participan-
tes pelo e-mail ou SMS cadas-
trados na Página do Participan-
te, alertando sobre a necessi-
dade de comparecerem neste
domingo. Segundo a autarquia,
aqueles que tiverem qualquer
dúvida também podem entrar
em contato pelo 0800 616161
ou pelo canal de autoatendi-
mento. Agência Brasil

Os responsáveis pela Ope-
ração Capitu suspeitam que al-
guns dos políticos por ela in-
vestigados praticaram crime
eleitoral. Essa possibilidade foi
levantada  na sexta-feira (9),
em entrevista coletiva conce-
dida por integrantes da Polícia
Federal (PF) e da Receita Fe-
deral em Belo Horizonte.

O caso envolve um esque-
ma de arrecadação de propina
dentro do Ministério da Agri-
cultura, Pecuária e Abasteci-
mento para beneficiar políticos
do MDB, que teriam recebido
dinheiro da JBS, dos irmãos
Joesley e Wesley Batista, em
troca de medidas para benefi-

ciar as empresas do grupo.
Ao perseguir os ilícitos tri-

butários envolvendo a JBS e
uma “grande rede de super-
mercados” com a qual tinha
negócios, os investigadores en-
contraram indícios de que
“essa rede não fazia todos os
pagamentos para frigoríficos,
mas uma triangulação para dar
aparência de legalidade [aos ilí-
citos praticados]”, disse o su-
perintendente da Receita Fede-
ral em Belo Horizonte, Mario
Dehon, ao afirmar que os fri-
goríficos ligados ao grupo es-
tariam usando “dinheiro não
lícito” para fazer “repasses a
agentes políticos”.    Página 4

A cotação da moeda norte-
americana encerrou a semana em
queda de 0,06%, valendo R$
3,736 para venda. Depois de os-
cilar entre alta e baixa nos pre-
gões desta semana, o dólar en-
cerra com valorização acumula-
da de 1,13%, com a segunda alta
semanal seguida.

O Banco Central também fe-
chou o último pregão da semana
mantendo os swaps cambiais tra-
dicionais, sem ofertas extraordi-

Dólar encerra a semana
 em queda de 0,06%

nárias de venda futura da moeda.
O Ibovespa, índice da B3, fe-

chou o pregão de hoje em alta de
0,02%, com 85.641 pontos. As
ações das principais empresas
mantiveram a mesma tendência
de alta, com Petrobras encerran-
do a semana valorizada em
0,32%, Itau com alta de 1,16%,
Bradesco com valorização de
1,48%. Já os papéis da Vale fe-
charam a semana em queda de
4,05%.  (Agencia Brasil)

Bolsonaro: querem colocar
“na minha conta” decisões

sobre Previdência
O presidente eleito Jair

Bolsonaro reclamou  na sex-
ta-feira (9), durante transmis-
são ao vivo pelas redes soci-
ais, que querem colocar “na
minha conta” decisões sobre a

Previdência que não foram to-
madas. “O que recebi em Bra-
sília foram projetos”, desta-
cou, afirmando que não fechou
ainda nenhuma proposta de re-
forma.                           Página 3
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CESAR
 NETO

MÍDIAS

O jornalista Cesar Neto assina esta coluna diária de política
desde 1993. Imprensa: “O DIA” (3º mais antigo jornal diário em
São Paulo - SP). Internet: desde 1996, www.cesarneto.com  foi
um dos pioneiros no Brasil. Twitter  @CesarNetoReal

C Â M A R A  ( S P )

Quem apostar na perda de prestígio do presidente Leite
(DEM), por conta da diretora da Propaganda Externa ser namora-
da do filho Miltinho (deputado na ALESP), achando que abala a
candidatura do apoiado colega Tuminha (PSDB) à presidência vai
acabar no “perdeu, perdeu, perdeu”.   

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

Bruno #CovasSendoCovas recebeu - como manda a litaurgia
do cargo - o vereador Camilinho. Em campanha à reeleição, pres-
tou atenção no que disse um especialista em Saúde Pública que
assessora o líder do PSB sobre prevenções e ações básicas por
exemplo na Cracolandia e Albergues.          

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

Enquanto aqui a bancada pelo PSL (nano que será mega) do
eleito Presidente Bolsonaro reúne-se pra definir como estará na
Mesa (eleição na ‘bastarda’ data de 15 março 2019), na Assem-
bleia do Rio deputados seguem sendo acusados e presos por cor-
rupções. Diferenças que fazem diferença.   

G O V E R N O  ( S P ) 

Ex-prefeito Doria (agora dono do PSDB paulista ‘sem muro’),
eleito governador, já fala como liderança nacional emergente em
relação a como o partido vai se posicionar com o eleito Presi-
dente Bolsonaro (PSL nano que será mega). Vai tomar o dire-
tório nacional, mas poupar o pescoço do Alckmin.    

C O N G R E S S O 

Pergunta da hora: média (com dinheiro dos impostos) que
senadores, ainda sob o comando do não reeleito Eunício (MDB -
Ceará), fez aprovando aumento do teto pro Supremo (quase 40
mil Reais mensais) visaria receberem tratamento de ‘bons mo-
ços’ quando respondendo por crimes ?

P R E S I D Ê N C I A 

Eleito Bolsonaro (PSL nano que será mega via ‘janelinha’ da
infidelidade pros partidos que não atingiram cláusulas de desem-
penho) vai eliminar o que restou do Varguismo (Getúlio criador
do Estado Novo e depois do PTB), transformando o Ministério
do Trabalho num puxadinho ministerial ?     

J U S T I Ç A S 

Cada vez mais o presidente (Supremo) Toffoli se afasta do
perfil de ex-advogado do PT (ainda do Lulismo) pra reescrever
sua história enquanto ministro que pode seguir até 2042 reafir-
mando “nunca mais comunismo” e “1964 não foi golpe mas sim
movimento das Forças Armadas”.

P A R T I D O S     

Literalmente enredada pelo desastre eleitoral do REDE, que
criou pra ser dona (como Kassab do refundado PSD), Marina agora
beija a mão de Ciro (dominando o PDT que foi Brizolista). Isso
depois de seguiir beijando a mão do Lulismo (PT), mesmo quan-
do no PV e depois albergada no PSB.  

H I S T Ó R I A S  
     
... Associação “Cronistas de Política de São Paulo” comple-

tará 72 anos um dia antes (14 março 2019) da posse dos 94 depu-
tados na Assembleia paulista. Ela e o comitê de imprensa exis-
tem pra que não role aqui o que rolou com Trump e jornalistas
que ele descredenciou. Compreendeu ???  

EDITOR

O Jornalista Cesar Neto tornou-se referência na imprensa, via
liberdades possíveis da coluna (diária) de política (faz 25 anos).
Recebeu a Medalha Anchieta (Câmara paulistana) e o Colar de
Honra ao Mérito (Assembleia - São Paulo). EMAIL
cesar@cesarneto.com

Para coletar 12 mil bolsas de
sangue, volume de sangue ne-
cessário para dar atendimento a
mais de 100 instituições de saú-
de, a Fundação Pró-Sangue pre-
cisa mobilizar todo mês cerca de
14 mil candidatos aos seus pos-
tos. Por isso, é fundamental a
criação de campanhas.

Nos últimos meses, a Pró-
Sangue contou com o apoio de
algumas empresas e coletivos
que ajudaram a manter as reser-
vas em níveis satisfatórios. Veja
abaixo algumas delas.

Doação alvinegra – A
campanha Sangue Corinthiano é
um bom exemplo. Desde 2008,
os organizadores da ação usam
a força e a união dos torcedores
alvinegros para conscientizar a
população do país sobre a im-
portância de doar sangue.

A última ação ocorreu no úl-
timo sábado de setembro, no
posto Clínicas. Em um único dia,
os organizadores conseguiram
trazer centenas de candidatos,
cujas doações responderam por
mais da metade da coleta do dia
que, aliás, é o mais movimenta-
do da semana.

Como novidade da última
rodada, os participantes da
campanha puderam fazer um
agendamento prévio da sua do-
ação por meio de um sistema
informatizado, o que facilitou
o atendimento dos candidatos
de modo geral.

“Costumo doar em todas as
campanhas feitas ao longo do
ano, As realizadas na Arena Ita-

quera são sempre muito bem
organizadas”, conta a atendente
Erika Pereira.

Mobilização em grupos –
Outra ação digna de nota é a cam-
panha da Potenza. Engajada em
várias iniciativas voltadas ao
bem-estar do cidadão, a empre-
sa se empenha na luta pelos di-
reitos à educação, alimentação,
diversão, e saúde. E neste últi-
mo item em particular, a doação
de sangue é um dos grandes te-
mas privilegiados.

Desde 2011 a Potenza enga-
ja seus colaboradores a doar san-
gue na época da Semana Interna
de Prevenção dos Acidentes de
Trabalho – SIPAT da empresa. E
a mobilização não é pequena.
Através dessa ação, organiza gru-
pos de doação, trazendo cente-
nas de funcionários aos nossos
postos de coleta.

Contribuir na construção de
uma sociedade melhor é a voca-
ção da empresa. E se depender
do quesito doação de sangue,
realiza direitinho a lição de casa.
Só neste ano, mobilizou 386 can-
didatos que resultaram em 202
bolsas para manutenção do es-
toque da Fundação.

Trabalho de formiguinha –
Ao lado das grandes campanhas,
os coletivos também tiveram
sua importância na manutenção
dos estoques. Como destaque,
temos o esforço da Ação Volun-
tária SP. Há anos os integrantes
do grupo estão ‘cavando’ novas
oportunidades para dar evidência
à doação voluntária de sangue.

Para tanto, esses inveterados
apoiadores da causa participam
de uma série de eventos, feiras
e ações comunitárias distribuin-
do folhetos com os pré-requisi-
tos de doação e cartazes das cam-
panhas institucionais da Pró-
Sangue. Nessa atividade, fazem
uma conscientização junto à po-
pulação incentivando as pesso-
as a doarem sangue.

Sem dúvida, um trabalho de
formiguinha realizado durante o
ano inteiro e que tem como úni-
co objetivo dar visibilidade à
doação de sangue para quem ain-
da não conhece a fundo a causa.

Procedimento para doar
Para doar sangue, basta estar

em boas condições de saúde,
comparecer alimentado ao pos-
to de coleta, ter entre 16 e 69
anos (menores devem consultar
site Secretaria da Saúde e maio-
res de 60 anos devem ter doado
ao menos uma vez antes de com-
pletar a idade), pesar mais de 50
kg e levar documento de identi-
dade original com foto recente,
que permita a identificação do
candidato.

“É importante que as pesso-
as que moram perto de hemonú-
cleos e bancos de sangue procu-
rem estas unidades para a doa-
ção. O sangue e as plaquetas são
essenciais para os atendimentos
de urgência e emergência”, ex-
plica Dante Langhi, diretor da
Hemorrede.

É recomendável evitar ali-
mentos gordurosos nas quatro

horas que antecedem a doação e,
no caso de bebidas alcoólicas,
12 horas antes. Se a pessoa esti-
ver com gripe ou resfriado, não
deve doar temporariamente.
Mesmo que tenha se recupera-
do, deve aguardar uma semana
para que esteja novamente apta
à doação.

Outros impedimentos pode-
rão ser identificados durante a
entrevista de triagem, no dia da
doação. Para tanto, basta aces-
sar o site da secretaria de Esta-
do da Saúde e consultar os pré-
requisitos de doação.

Segundo Sandra Montebello,
médica da Fundação Pró-Sangue,
o alerta para o risco de faltar
sangue é constante e indepen-
de do atual momento acarre-
tado pela greve. “Crises eco-
nômicas em geral afetam o
funcionamento do banco. Pes-
soas não querem faltar ao tra-
balho e, muitas vezes, não
têm dinheiro  nem mesmo
para o transporte até o hemo-
centro mais próximo. E se os
níveis de estoque baixam ain-
da mais, a situação poderá ficar
preocupante”.

Carlos Roberto Jorge, médi-
co da Fundação Pró-Sangue, re-
força o apelo da importância de
doar. “Festas, Carnaval e imuni-
zação contra a febre amarela no
verão diminuíram consideravel-
mente os estoques. Vir bem ali-
mentado e com documento de
identificação para a entrevista de
triagem inicial já é suficiente
para ajudar”, afirma.

Territórios Educadores estimula crianças e
estudantes com atividades de trânsito seguro
A Prefeitura de São Paulo,

por meio da Secretaria Munici-
pal de Mobilidade e Transportes,
em parceria com a organização
United Way Brasil, inaugurou na
sexta-feira (09) o Territórios
Educadores, um projeto que cria
travessias seguras e lúdicas no
trajeto escola-casa. A ideia é que
as crianças possam interagir e
aprender brincando enquanto ca-
minham pelas calçadas. O bairro
do Campo Limpo será o primei-
ro a receber a iniciativa que será
ampliada, posteriormente, para
outras regiões da cidade.

“Aqui é o primeiro Territó-
rio Educador da cidade de São
Paulo, uma ação prevista no Pla-
no Municipal da Primeira Infân-
cia, que transforma o caminho
até a escola em um espaço para
educar de forma lúdica, mostran-
do a importância de se respeitar
as leis do trânsito”, disse Covas.

Em uma ação coletiva, cerca
de 200 voluntários de empresas
e fundações parceiras da United
Way Brasil farão um mutirão
com a Prefeitura de São
Paulo para dar início ao projeto
e também revitalizar escolas
municipais e praça pública na
região do Campo Limpo.

A Secretaria do Verde e do
Meio Ambiente forneceu 2.740
mudas de espécies nativas e or-
namentais, incluindo grama
amendoim, lírios e vedélias para
paisagismo e plantio na Praça do

Campo Limpo. As entregas
ocorrerão em conjuntos de
aproximadamente 600 mudas
por vez.

Para que as crianças e estu-
dantes possam ter a sensação de
pertencimento do espaço públi-
co e encontrem mais opções de
lazer, as calçadas e muros no
caminho da escola vão receber
pinturas, amarelinhas e outras
atividades lúdicas.

Além de um trajeto interati-
vo para integração de oito esco-
las, o Territórios Educadores 
prevê a revitalização da praça do
Campo Limpo, que fica no cami-
nho de várias instituições de ensi-
no da região. O local irá funcionar
como uma estação educadora do
projeto e ganhará jardim sensori-
al, revitalização dos  brinquedos,
acessibilidade e também terá uma
área cercada voltada para as cri-
anças pequenas.

O Territórios Educadores 
tem o apoio da  Subprefeitura 
Campo Limpo. A Companhia de
Engenharia de Tráfego (CET) 
será responsável pelos projetos
de melhora no tráfego no entor-
no das escolas, com redução de
velocidade, nova sinalização,
lombadas, faixa de pedestres,
mudança de mão de algumas
ruas. As principais melhorias vão
ocorrer no entorno das CEIs
Nathalia e Olga B. Prestes.

A São Paulo Transporte
(SPTrans) facilitará a identifica-

ção dos ônibus que fazem esse
itinerário da rota educadora. Será
permitido que os 446 ônibus das
48 linhas tenham em seu letrei-
ro eletrônico e adesivos afixa-
dos no para-brisa dianteiro a fra-
se “Esse ônibus passa em Terri-
tórios Educadores”.

Esse projeto será ampliado
para outras regiões da cidade. Os
próximos bairros escolhidos são
aqueles onde as crianças se des-
locam a pé para ir até a escola,
oferecendo uma forma de lazer,
além de segurança. No Campo
Limpo, por exemplo, 67% das
crianças vão andando até as cre-
ches acompanhadas de seus pais
ou cuidadores. As ações previs-
tas serão implantadas em três
fases que terão oito meses para
serem concluídas.

As CEIs Dra. Nathalia Pe-
droso e Olga Benário Prestes
serão revitalizadas e as unidades
de ensino vão receber novos es-
paços. A ação faz parte do Dia
Viva Unido, projeto da United
Way Brasil focado no desenvol-
vimento da Primeira Infância.
Pinturas nos muros e parques das
escolas, manutenção das salas de
leitura e brinquedoteca, além de
um muro sonoro estão entre as
ações. As fachadas serão repa-
ginadas para integrar com o pro-
jeto do Territórios Educadores.

O secretário de Mobilidade
e Transportes, João Octaviano
Machado Neto, explica a impor-

tância do projeto para a primei-
ra infância. “O Programa Terri-
tórios Educadores cria um im-
portante espaço de aprendizado
e de cidadania para crianças em
idade escolar. Elas irão aprender
de forma lúdica sobre seguran-
ça viária e terão no trajeto da
casa até a escola um mundo de
aprendizado com as trilhas edu-
cadoras”, afirmou o secretário.

Gabriella Bighetti, diretora-
executiva da United Way Brasil,
chama a atenção para a impor-
tância da parceria público-priva-
da no desenvolvimento da  Pri-
meira Infância. “Crianças bem
assistidas mudam o mundo. Cui-
dar delas é construir, hoje, a so-
ciedade que queremos para o
futuro. Por isso o papel das em-
presas e o envolvimento dos vo-
luntários pode ser tão relevante
nesse processo”, disse.

Para a vereadora Janaína
Lima (NOVO), idealizadora do
Projeto de Lei que estabelece
o Plano Municipal pela Primeira
Infância e autora da emenda que
viabiliza a ação na Praça do Campo
Limpo, investir na criança é o me-
lhor caminho para transformar a
Cidade. “Entender as necessidades
dos pequenos cidadãos é uma for-
ma de prevenir os futuros proble-
mas sociais, uma vez que oferece
a base para uma formação digna de
um indivíduo agente de mudanças,
capaz de gerar prosperidade para
a nossa sociedade”, afirmou.

Virada da Consciência traz atividades
artísticas e esportivas para capital paulista

São Paulo vai se tornar a capi-
tal da Consciência Negra entre os
dias 18 e 21 de novembro durante
a Virada da Consciência. Com uma
programação repleta de atividades
artísticas e esportivas, o evento é
promovido pela Faculdade Zumbi
dos Palmares com o apoio
da Prefeitura de São Paulo.

A programação contará com
palestras, debates, shows musi-
cais, atividades de dança, moda,
teatro, mostras de artes visuais
e ações esportivas como as cli-
nicas de basquete que acontece-
rão no domingo (18), das 10h às
17h, no Centro Esportivo Tietê.

No dia 19, a partir das 10h,
a Faculdade Zumbi dos
Palmares receberá o São Paulo
AfroWeek, com desfiles de es-
tilistas, estudantes de moda, cos-
tureiras e refugiados.

O estádio do  Pacaembu  se-
dia no dia 20, às 10h, o “Desafio
Zumbi Pequenos Atletas”, um
evento de integração entre pais
e filhos com provas de atletis-
mo. Na mesma data, o estádio
também será palco da Copa dos

Refugiados, às 11h. Com o ob-
jetivo de promover a integração
social dos migrantes e refugia-
dos, a competição é idealizada
pela ONG África do Coração e
é realizado em conjunto com a
PONTO, Agência de Inovação
Social, com o apoio institucio-
nal do ACNUR “Agência da
ONU para Refugiados”.

Na quarta-feira (21), a partir
das 10h, nas dependências da fa-
culdade, acontece o festival Afro
Minuto, com o objetivo de des-
pertar e estimular crianças e ado-
lescentes a utilizarem a lingua-
gem do vídeo para interagir com
a diversidade étnico-racial bra-
sileira e se apropriar da temáti-
ca de forma definitiva.

Centros Educacionais Unifi-
cados (CEUs), bibliotecas e ou-
tros equipamentos administra-
dos pela Prefeitura de São Pau-
lo também irão receber ativida-
des relacionadas à temática afro-
brasileira, além do Memorial da
América Latina e do centro Cul-
tural Banco do Brasil.

O evento também conta com

apoio do Ministério da Cultura,
Ministério da Ciência e Tecno-
logia, SESC, Centro Cultural do
Banco do Brasil, Caixa Cultural,
Itaú Cultural, Memorial da Amé-
rica Latina, todo os museus da
cidade, USP, UNESP, UNI-
CAMP, UNIFESP, UNIP, Natu-
ra, Coca-Cola, Santander, Cor-
reios, entre outros parceiros, e
a programação completa pode
ser acessada em https://
www.viradadaconsciencia.com.br/

Mapa da Virada
Polo 1 – Faculdade Zumbi

dos Palmares e Centro Esporti-
vo Tietê

Endereço: Avenida Santos
Dumont, Bom Retiro

6ª FLINKSAMPA
Seminário Internacional so-

bre a inclusão da temática afro-
brasileira no currículo escolar

Basquete
Escolinha de Futebol
Tendas de contação de his-

tórias

Exposição
Afrominuto
Prêmio Agostinho Neto
Espaço Natura de Beleza
Feijoada 

Polo 2 – Vale do Anhangabaú
Show musical

Polo 3 – Memorial da Amé-
rica Latina

Endereço: Avenida Auro So-
ares de Moura Andrade, 664 –
Barra Funda

Apresentação musical
Exposições
Debates
Oficinas 

Polo 4 – Avenida Paulista
Sesc
Caixa Cultural
Itaú Cultural
Casa das Rosas
Polo 5 – Sala São Paulo
Endereço: Praça Júlio Pres-

tes, 16 - Campos Elíseos
Solenidade de entrega do tro-

féu Raça Negra



IBGE revisa para 3,3% queda do
Produto Interno Bruto de 2016
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O Produto Interno Bruto
(PIB) – soma de todos os bens e
serviços produzidos no país –
caiu em 2016 3,3% e não os
3,5% divulgados na época. A
constatação é do Instituto Bra-
sileiro de Geografia e Estatísti-
ca (IBGE), que divulgou  na sex-
ta-feira (9) as Contas Nacionais
Trimestrais 2016, que consoli-
dam informações sobre as ativi-
dades econômicas do país na-
quele ano, detalhando e revisan-
do os dados divulgados. Assim,
o PIB fechou aquele ano em R$
6,267 trilhões.

A queda naquele ano foi de-
corrente de uma retração de
2,9% do Valor Adicionado Bru-
to (VAB) e de 5,6% dos impos-
tos sobre produtos, líquidos de
subsídios. Os números confir-

mam retrações nos três setores
econômicos: agropecuária (-
5,2%), indústria (-4,6%) e ser-
viços (-2,3%). Com isso, o PIB
per capita foi de R$ 30.548, com
queda em volume de 4,1%.

As informações divulgadas
pelo IBGE fazem parte do Sis-
tema de Contas Nacionais, e são
sempre revisadas dois anos após
o período de referência (2016),
a fim de apresentar dados mais
detalhados e estruturados da si-
tuação econômica do país.

O gerente de Contas Nacio-
nais do IBGE, Cristiano Martins,
lembrou que o PIB trimestral
(Sistema de Contas Nacionais
Trimestrais) é divulgado 60 dias
após o fechamento do trimestre.
“Esse dado é revisado quando
saem as pesquisas anuais do

IBGE, das informações de agên-
cias reguladoras e do sistema
financeiro, que demoram um
pouco mais para chegar.”

Com a revisão, além da que-
da disseminada pelos três grandes
setores da economia, o Sistema de
Contas Nacionais mostrou que
houve baixa significativa na Taxa de
Investimento em 2016, ao ficar em
15,5%, a pior da série iniciada em
1995, sendo 12,1% menor em vo-
lume que em 2015. “A queda na taxa
deu prosseguimento ao ciclo ne-
gativo iniciado em 2014 após o
ápice em 2013, quando atingiu
20,9%”, explicou.

Poupança e consumo
Apesar do momento negati-

vo na economia, a poupança das
famílias aumentou 12,1% em

2016. “Como, na verdade, acon-
teceu uma queda no consumo das
famílias (-3,8%), houve um au-
mento da poupança em função da
diferença entre a renda disponí-
vel e o consumo final”, explicou
Martins. “O fato de a renda dis-
ponível ter crescido acima do
consumo final causou esse au-
mento na poupança das famíli-
as”, acrescentou.

Os dados revisados pelo
IBGE indicam que em 2016 o
setor externo voltou a contribuir
positivamente para o PIB, com as
exportações subindo 0,9% (vari-
ação ainda positiva), embora me-
nor do que os 6,8% de 2015. Já a
queda de 10,3% nas importações
foi menos intensa que a de 2015,
quando a retração foi de 14,2%.
(Agencia Brasil)

ANTT publica norma para multar
quem descumprir tabela do frete

A Agência Nacional de Trans-
portes Terrestres (ANTT) publi-
cou na sexta-feira (9) a defini-
ção dos valores das multas que
serão aplicadas a quem descum-
prir os preços mínimos da tabe-
la do frete rodoviário. A agência
já vinha fiscalizando o cumpri-
mento dos pisos mínimos do fre-
te. Mas as autuações não gera-
vam multa porque faltava a regu-
lamentação das punições.

De acordo com a resolução
publicada no Diário Oficial da
União, os valores serão aplica-
dos em quatro situações distin-
tas, variando do valor mínimo de
R$ 550 e podendo chegar ao
máximo de R$ 10,5 mil.

Pelo regulamento, a empre-

sa que contratar o serviço de
transporte rodoviário de cargas
abaixo do piso mínimo estabeleci-
do pela agência reguladora terá pu-
nição específica. Neste caso, a mul-
ta será de duas vezes a diferença
entre o valor pago e o piso devido,
limitada ao mínimo de R$ 550,00 e
ao máximo de R$ 10.500,00.

Já para o transportador que
realizar o serviço de transporte
rodoviário de cargas em valor
inferior ao piso mínimo de fre-
te definido pela ANTT, será apli-
cada multa de R$ 550.

A resolução diz ainda que os
responsáveis por anúncios de
ofertas para contratação do
transporte rodoviário de carga
em valor inferior ao piso míni-

mo estarão sujeitos à multa de
valor de R$ 4.975.

O texto diz ainda que os con-
tratantes, transportadores, res-
ponsáveis por anúncios ou outros
agentes do mercado que impedi-
rem, obstruírem ou, de qualquer
forma, dificultarem o acesso às
informações e aos documentos
solicitados pela fiscalização para
verificação da regularidade do
pagamento do valor de frete po-
derão sofrer multa de R$ 5 mil.

“A ANTT poderá utilizar-se
do documento que caracteriza a
operação de transporte, de docu-
mentos fiscais a ele relacionados
e das informações utilizadas na
geração do Código Identificador
da Operação de Transporte para

comprovação da infração previs-
ta neste artigo”, diz a resolução.

A constitucionalidade da ta-
bela do frete, resultado de acor-
do entre caminhoneiros e o go-
verno de Michel Temer para aca-
bar a paralisação do transporte
rodoviário no país, está sendo
questionada no Supremo Tribu-
nal Federal.

Após uma audiência pública
sobre a tabela de frete, em agos-
to, o ministro Luiz Fux, relator
do processo, afirmou que não
decidirá sozinho sobre o tema e
que levará as três ações diretas
de inconstitucionalidade (ADIs)
sobre o assunto para análise di-
retamente no plenário da Corte.
(Agencia Brasil)

Lei concede descontos para pagamentos
de dívidas de crédito rural

O presidente Michel Temer
sancionou, com vetos, projeto
de conversão em lei de medida
provisória que permite a renego-
ciação de dívidas rurais no âm-
bito do Programa Nacional de
Fortalecimento da Agricultura
Familiar (Pronaf).

A Lei nº 13.729 foi publica-
da na edição desta sexta-feira (9)

do Diário Oficial da União .
A lei foi aprovada em outu-

bro deste ano pelo Senado e,
pelos cálculos do governo, pode
representar renúncia fiscal de
cerca de R$ 17 bilhões.

O veto a alguns dispositivos
teve como explicação o aumen-
to do custo para os cofres públi-
cos, sem previsão orçamentária.

Inicialmente, a medida pro-
visória previa descontos de 70%
nas dívidas contratadas até 31 de
dezembro de 2006, e de 45%
nas operações contratadas entre
1º de janeiro de 2007 e 31 de
dezembro de 2011.

O prazo para a liquidação da
dívida com o desconto era de-
zembro deste ano. A lei sancio-

nada prevê descontos de até 95%
com prazo de liquidação até de-
zembro de 2019.

“As autorizações de conces-
são dos benefícios de que trata
esta lei estão condicionadas à in-
clusão nas Leis Orçamentárias de
2018 e 2019 dos montantes das
despesas a serem ressarcidas pela
União”, diz a lei. (Agencia Brasil)

Produção industrial cresce em oito
dos 15 locais pesquisados pelo IBGE
Apesar da queda nacional de

1,8%, a produção industrial
avançou, de agosto para setem-
bro, em oito dos 15 locais pes-
quisados pelo Instituto Brasilei-
ro de Geografia e Estatística
(IBGE). As principais altas fo-
ram observadas nos estados do
Ceará (3,7%) e Pará (3,5%).

Também tiveram alta os es-
tados de Pernambuco (1,7%),
Goiás (1,4%), Rio Grande do
Sul (1,3%), Rio de Janeiro
(1,0%), Espírito Santo (0,9%) e
Mato Grosso (0,9%).

Por outro lado, sete locais
puxaram a queda da produção
nacional, em especial os estados
do Amazonas (-5,2%) e São Pau-
lo (-3,9%). Outros estados com
queda foram Bahia (-3,3%), Pa-
raná (-3,1%), Minas Gerais (-
1,9%) e Santa Catarina (-1,8%).
A Região Nordeste que tem sua
produção também calculada pelo
IBGE recuou 1,9%.

Outras comparações
Na comparação com setem-

bro de 2017, sete locais tiveram

alta, sete tiveram queda e um
apresentou estabilidade (Pa-
raná). Os maiores crescimen-
tos na produção foram obser-
vados em Pernambuco
(15,9%), Pará (14,1%) e Rio
Grande do Sul (12,4%). Já a
principal queda ficou com o
Amazonas (-14,8%).

No acumulado do ano,
houve altas em 12 dos 15 lo-
cais pesquisados, com desta-
que para os estados do Pará
(9,8%), Amazonas (7,8%) e
Pernambuco (7,1%). Os três

locais em queda foram Goiás
(-3,6%), Espíri to Santo (-
2 ,7%) e  Minas  Gerais  ( -
1,6%).

Por fim, no acumulado de
12 meses, 11 dos 15 locais
pesquisados registraram taxas
positivas, com destaque para
o Pará (10,2%) e Amazonas
(8,1%). Três tiveram queda:
Espírito Santo (-2,5%), Minas
Gerais  ( -1%) e  Goiás  ( -
0,2%). A Bahia manteve esta-
bilidade na produção. (Agen-
cia Brasil)

O Índice Geral de Preços -
Mercado (IGP-M), usado no
reajuste dos contratos de alu-
guel, registrou queda de preços
(deflação) de 0,11% na primei-
ra prévia de novembro. A taxa
é inferior à apurada na primei-
ra prévia de outubro, quando o
IGP-M teve inflação de 1,06%.

Segundo a Fundação Getu-
lio Vargas (FGV), apesar da
deflação da prévia de novem-
bro, o IGP-M acumula alta de
9,13% no ano e de 10,1% em
12 meses.

A queda da taxa de outu-

Inflação do aluguel tem
queda de 0,11% na primeira

prévia de novembro
bro para novembro foi puxa-
da principalmente pelos pre-
ços no atacado, já que o Ín-
dice de Preços ao Produtor
Amplo passou de uma infla-
ção de 1,4% na prévia de ou-
tubro para deflação de 0,31%
na prévia de novembro.

A inflação do Índice de Pre-
ços ao Consumidor, que anali-
sa o varejo, caiu de 0,44% em
outubro para 0,3% em novem-
bro. Já a inflação Índice Naci-
onal de Custo da Construção
recuou de 0,31% para 0,29%
no período. (Agencia Brasil)

As tarifas postais foram rea-
justadas em 5,99%. O aumento
vale a partir desta sexta-feira (9),
quando a medida foi publicada no
Diário Oficial da União pelo
Ministério da Ciência, Tecnolo-
gia, Inovações e Comunicações
(MCTIC), ao qual os Correios
estão vinculados.

Com isso, os valores de di-
versos serviços serão alterados.
A carta comercial sairá de R$
1,85 para R$ 1,95. Pela carta não
comercial passará a ser cobrado
R$ 1,30, contra R$ 1,25 antes
do reajuste. O telegrama escri-

Tarifas postais são
reajustadas em 5,99%

to pela internet passará de R$
7,69 para R$ 8,15 por página.

Segundo os Correios, o rea-
juste corresponde à inflação acu-
mulada do período de fevereiro
de 2017 a setembro de 2018,
usando como referência o Índi-
ce Nacional de Preços ao Con-
sumidor (IPCA).

A majoração das tarifas vale
apenas para os produtos vincu-
lados à atuação da estatal como
monopolista, não abrangendo
encomendas e marketing, onde
há concorrência com outras
empresas. (Agencia Brasil)

Petrobras reduz em 1,32%
preço da gasolina nas refinarias

A Petrobras anunciou na sex-
ta-feira (9) a quinta redução con-
secutiva nesta semana do preço
da gasolina em suas refinarias.
O índice anunciado foi de -
1,32%. Com isso, o litro do
combustível passará de R$
1,6958, cobrado hoje, para R$
1,6734, a partir deste sábado
(10), ou seja, uma redução de
dois centavos.

Desde o início da semana,

quando o litro do combustível
era vendido a R$ 1,8466, a ga-
solina já acumula queda de pre-
ço de 9,38% (17 centavos).

Essa também foi a 16ª queda
consecutiva no preço da gasoli-
na desde 25 de setembro, quan-
do atingiu o valor de R$ 2,2514
por litro. Desde então, o com-
bustível já acumula redução de
25,67%, ou seja, 58 centavos.
(Agencia Brasil)

PRF apreende 160 quilos de cocaína
que abasteceria o Complexo da Maré

A Polícia Rodoviária Fede-
ral (PRF) apreendeu  na sexta-
feira (9) um carregamento com
160 quilos de cocaína pura, es-
condida em um fundo falso de
um carro de passeio, durante
uma fiscalização na Rodovia
Lúcio Meira (BR-393), em Bar-
ra do Piraí, no sul fluminense. A
droga vinha de São Paulo e teria
como destino o Complexo da
Maré, na zona norte do Rio. 

Policiais rodoviários fede-
rais faziam uma blitz no KM
275, na pista sentido Rio, quan-
do observaram um condutor de
um carro Cobalt em atitude sus-
peita e foram abordá-lo. O mo-
torista demonstrou nervosismo
após a ordem de encostar para
que os agentes verificassem os
documentos do veículo. 

Os agentes revistaram o car-
ro e encontraram a droga escon-
dida em um fundo falso atrás do
banco traseiro, preparado para di-
ficultar a ação da polícia. A cocaí-
na estava embalada em tabletes,
totalizando 160 quilos. O motorista
estava sozinho no carro e não rela-
tou quanto receberia para fazer o
transporte da cocaína.

O homem de 35 anos, natu-
ral do Rio de Janeiro, foi preso
em flagrante e deve responder
por tráfico de drogas, cuja pena
varia de 5 a 15 anos de reclusão.
O caso foi registrado na Dele-
gacia de Repressão a Entorpe-
centes da Superintendência da
Polícia Federal, na Praça Mauá. 

Aumento de 327%
A Polícia Rodoviária Fede-

ral (PRF) divulgou na quinta-fei-
ra (8) que apreendeu mais de
12 toneladas de drogas nas
rodovias federais do Rio de
Janeiro nos dez primeiros
meses de 2018. Em um com-
parativo com o mesmo perío-
do do ano anterior, houve um
aumento de 327% na apreen-
são de entorpecentes nas rodo-
vias de acesso ao Rio.

Em 2018, a PRF apreendeu
10,5 toneladas de maconha e 2
toneladas de cocaína. Também
foram apreendidos 11 quilos de
haxixe, 9 quilos de crack, 1.033
unidades de ecstasy e 293 uni-
dades de ácido lisérgico (LSD).
Foram presas 156 pessoas por
tráfico de entorpecentes.

De acordo com a PRF, so-
mente nos últimos dois meses,

mais de uma tonelada de coca-
ína foi apreendida no Rio. As
drogas abasteceriam as comu-
nidades cariocas. A principal
rota utilizada pelos traficantes
é a Rodovia Presidente Dutra
(BR-116). 

Mais de meia tonelada de
cocaína foi encontrada escondi-
da num fundo falso de uma ca-
minhonete, em Seropédica, na
semana passada. Alguns dias an-
tes, mais de 200 quilos também
foram interceptados, na mesma
região. No final de semana, cer-
ca de 110 quilos de cocaína fo-
ram apreendidos. O entorpecen-
te estava escondido numa carga
de toneladas de sucatas. Em to-
dos os casos as drogas seriam
distribuídas em comunidades do
Rio de Janeiro. (Agencia Brasil)

Detran-RJ para de emitir
documentos após prisão

do presidente
A exoneração do presidente

do Departamento Estadual de
Trânsito do Rio de Janeiro, Leo-
nardo Jacob, interrompeu na
manhã desta sexta-feira (9) a
emissão de documentos que de-
penden da assinatura eletrônica
dele, como o documento de
identidade e a Carteira Nacional
de Habilitação. Jabob foi exone-
rado porque foi preso na quinta-
feira (8) na Operação Furna da
Onça, do Ministério Público
Federal e da Polícia Federal.

A investigação apontou um
esquema de compra e venda de
votos na Assembleia Legislativa
do Rio de Janeiro e indicou o
loteamento de cargos públicos
e mão de obra terceirizada por
deputados estaduais no Departa-
mento de Trânsito. Ao todo, 22
pessoas foram presas, incluindo
parlamentares. 

Na manhã desta sexta-feira,

o governador Luiz Fernando Pe-
zão publicou, Diário Oficial do
Estado, a exoneração de Leo-
nardo Jacob da presidência do
Detran, o que impediu a emis-
são dos documentos. 

Em nota, o governo informou
que já designou a diretora admi-
nistrativa do Detran, Fernanda
Curdi, para responder interina-
mente pelo expediente do órgão.
Segundo a assessoria de impren-
sa do Detran, a questão já foi re-
solvida pela nomeação.

“A emissão de documentos
de habilitação e identificação já
está normalizada e a de veículos,
na segunda-feira. Os usuários que
não conseguiram retirar o docu-
mento poderão retornar à unida-
de em que foram atendidos, a par-
tir da próxima segunda-feira
(12)”, informa nota divulgada
pela assessoria de imprensa do
Detran. (Agencia Brasil)

Bolsonaro: querem colocar
“na minha conta” decisões

sobre Previdência
O presidente eleito Jair Bol-

sonaro reclamou  na sexta-feira
(9), durante transmissão ao vivo
pelas redes sociais, que querem
colocar “na minha conta” deci-
sões sobre a Previdência que não
foram tomadas. “O que recebi
em Brasília foram projetos”,
destacou, afirmando que não fe-
chou ainda nenhuma proposta de
reforma.

Ele voltou a negar a ideia de
aumentar de 11% para 22% a alí-
quota do INSS e também fixação
mínima de 40 anos para conces-
são de aposentadoria integral.

“O que estou vendo (sobre
as propostas atuais) é que pou-
ca coisa pode ser aproveitada”,
disse.

Bolsonaro ressaltou que a
Previdência do funcionalismo
público é a mais deficitária e
precisa ser revista. Mais uma
vez, ele disse que não quer ver o
Brasil “transformado” em uma
Grécia - onde os contribuintes
tiveram que aumentar o paga-
mento do desconto linear para

30%, segundo Bolsonaro.
O presidente eleito apelou

para a compreensão da socieda-
de sobre a necessidade de apro-
var mudanças no sistema previ-
denciário. “Todos têm de enten-
der que está difícil”, afirmou.
“Não podemos falar em salvar o
Brasil, quebrando o Brasil.”

Na próxima semana, o pre-
sidente eleito retorna a Brasília
para mais reuniões. Ele tem con-
versas marcadas com os presi-
dentes do Senado, Eunício Oli-
veira (MDB-CE), e da Câmara,
Rodrigo Maia (DEM-RJ). A dis-
posição é para garantir meios de
aprovar as medidas consideradas
urgentes na Previdência.

O presidente eleito também
lembrou que o reajuste do Judi-
ciário não é responsabilidade
dele, mas sim do governo Mi-
chel Temer. “Estão botando na
minha conta o reajuste do Judi-
ciário para eu começar o gover-
no com problemas. Mas eu só
dei a minha opinião. Achei ino-
portuno. “ (Agencia Brasil)



Reflorestamento avança e pesca segue
restrita no Rio Doce após 3 anos
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A recuperação ambiental da
bacia do Rio Doce, três anos
após o rompimento da barragem
da mineradora Samarco, ainda dá
o primeiros passos, na avaliação
do Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e dos Recursos Natu-
rais Renováveis (Ibama). A pre-
sidente do órgão, Suely Araújo,
calcula que serão precisos apro-
ximadamente mais 15 anos para
se ter resultados mais concretos
para as ações que estão sendo
feitas na área afetada.

Considerado a maior tragé-
dia ambiental do país, o rompi-
mento da barragem em Mariana
(MG) completou três anos na
última segunda-feira (5). No epi-
sódio, foram liberados no ambi-
ente cerca de 39 milhões de
metros cúbicos de rejeitos, que
destruiu comunidades, devastou
florestas e poluiu rios, além de
deixar 19 mortos. “Temos pro-
gramas para mais 15 anos. A na-
tureza tem seu tempo. Não se faz
recuperação ambiental em dois
ou três anos. Isso não existe”,
disse Suely Araújo, em entrevis-
ta coletiva na semana passada.

A presidente do Ibama pre-
side também o Comitê Interfe-
derativo, que é composto por
diferentes estruturas do poder
público. Seu objetivo é fiscali-
zar os trabalhos da Fundação
Renova, criada para gerir todo o

esforço de reparação dos danos
causados na tragédia. As ações
planejadas são financiadas com
recursos da Samarco e de suas
acionistas, a Vale e a BHP Billi-
ton. Tanto o Comitê Interferati-
vo como a Fundação Renova fo-
ram previstos no acordo que as
mineradoras assinaram em mar-
ço de 2016 com a União e os
governos de Minas Gerais e do
Espírito Santo.

“O comitê só vai parar de tra-
balhar quando considerar con-
cluídos todos os 42 programas
que foram definidos”, afirmou
Suely. Segundo ela, a existência
da estrutura independe de quem
estiver a frente do governo fe-
deral, pois consta em termo as-
sinado pela União e homologa-
do na Justiça. 

Apesar da natureza exigir seu
tempo próprio, tanto o Ibama
quanto a Fundação Renova infor-
mam que há avanços no reflores-
tamento. As ações visando o re-
florestamento tiveram início em
2016 com uma revegetação ini-
cial com gramíneas e legumino-
sas em diversos trechos da área
mais afetada, entre a barragem e
a Usina de Candonga, em Santa
Cruz do Escalvado (MG). A me-
dida, de cunho emergencial, bus-
cou combater a erosão e estabi-
lizar o solo. Suely explicou que,
só após esta primeira fase, teve

início o reflorestamento.

Recomposição
De acordo com Gabriel

Kruschewsky, engenheiro flo-
restal da Fundação Renova, a re-
composição de espécies nativas
em áreas de preservação perma-
nente começou no princípio des-
te ano. Até o momento, 95 hec-
tares foram plantados. A meta é
recuperar 540 hectares nas áre-
as de preservação permanente
atingidas pela lama.

Segundo o engenheiro flo-
restal, o reflorestamento se dá
de forma integrada com a recu-
peração produtiva em sítios e
fazendas. Esse trabalho é volta-
do para outros 600 hectares que
eram destinados à pastagem e ao
cultivo de culturas agrícolas. A
Fundação Renova também atua
na regularização ambiental das
propriedades rurais e pretende
recompor cerca de 500 hecta-
res de áreas de preservação
permanente existentes no inte-
rior delas. Trata-se de vegeta-
ção que não foi alcançada pela
lama, mas que já se encontrava
degradada. Todas estas ações,
no entanto, dependem da ade-
são do produtor. “É opcional,
mas a procura tem sido alta.
Também estamos fazendo cam-
panha de mobilização com os
produtores”, disse Gabriel.

O compromisso da Funda-
ção Renova é recuperar não
apenas a área de vegetação di-
retamente impactada na tragé-
dia, como também outros 40
mil hectares degradados da ba-
cia do Rio Doce. Trata-se de
uma medida compensatória 
prevista no acordo entre as mi-
neradoras, a União e os gover-
nos de Minas Gerais e do Espí-
rito Santo. É previsto o plantio
direto de 10 mil hectares e, nos
demais 30 mil hectares, será
conduzido um trabalho que pro-
porcione a regeneração natural.
Outro compromisso assumido
envolve a recuperação de 5 mil
nascentes, que receberão novas
árvores no entorno.

Na área diretamente afetada,
a opção por retirar ou não a lama
depositada varia conforme as ca-
racterísticas de cada trecho. A de-
cisão é tomada buscando o menor
impacto ambiental e segue um pla-
no de manejo elaborado após dis-
cussão com especialistas. Segun-
do Pedro Ivo, engenheiro ambien-
tal que atua na Fundação Renova, a
remoção nem sempre é o melhor
caminho, pois o tráfego intenso de
caminhões, por exemplo, pode tra-
zer prejuízos ao meio ambiente.
A dificuldade de se encontrar um
novo local para receber o mate-
rial também é observada.

De acordo com Pedro, o

rejeito não é tóxico e plantar so-
bre ele não é um problema, em-
bora demande um trabalho de
recuperação similar ao que
se faz em um solo degrada-
do. “O rejeito é pobre em
matéria orgânica. O plantio
emergencial das legumino-
sas ,  que  são  espéc ies  de
plantas que crescem rapida-
mente e se renovam, já gera
matéria orgânica que se mis-
tura com o rejeito. Além dis-
so, nós fazemos adubação
com nitrogênio, fósforo e po-
tássio”. Segundo o engenheiro
ambiental, algumas ações vêm
sendo desenvolvidas com inten-
sa participação das comunida-
des. A recuperação de uma ca-
choeira no distrito de Camargos,
no município de Mariana, esta-
ria sendo conduzida a partir de
decisões da população local.

Rio Doce
A qualidade da água do Rio

Doce vem sendo vista de forma
distinta por diferentes agentes
envolvidos na reparação dos da-
nos. Por um lado, a Fundação
Renova garante que os parâme-
tros de metal já são similares ao
que se observava antes da tragé-
dia. De outro, a Justiça Federal
mantém suas reservas e ainda
não suspendeu a liminar que
proibiu a pesca na foz. Em vigor
desde fevereiro de 2016, ela
impede a atividade pesqueira em
dois municípios do litoral capi-
xaba: Aracruz e Linhares.

Já em Minas Gerais, é o Ins-
tituto Estadual de Florestas
(IEF), autarquia ligado ao gover-
no mineiro, que restringe a pes-
ca. A atividade estava vetada des-
de 1º novembro de 2016. Em
maio do ano passado, foi libera-
da a captura de algumas espéci-
es de peixes, como o mandi e a
tilápia, situação que permanece
desde então.

 ”Hoje é a bacia mais moni-
torada do Brasil. Temos 92 pon-

tos de monitoramento da quali-
dade da água, sendo 22 estações
de monitoramento automático
que liberam 80 parâmetros por
minuto e isso é avaliado. Uma
consultoria independente faz um
relatório que é enviado para os
órgãos ambientais como a Agên-
cia Nacional de Águas (ANA) e
o Instituto Mineiro de Gestão
das Águas (Igam)”, explicou An-
drea Aguiar Azevedo, diretora-
executiva de engajamento, par-
ticipação e desenvolvimento ins-
titucional da Fundação Renova.
Ela explica que o sistema é ope-
racionalizado pela Fundação
Renova, mas utilizado pelos ór-
gãos públicos ambientais.

Além da qualidade da água,
desde setembro do ano passado
está em curso um estudo da bio-
diversidade aquática no Espírito
Santo, através de convênio com
a Fundação Espírito-Santense de
Tecnologia (Fest). São 230 pon-
tos de coletas de dados e amos-
tras espalhados nos rios da ba-
cia, nos mangues, em praias, la-
goas, ilhas e também no mar. As
análises envolverão desde as bac-
térias até as baleiras. Para dar
conta da dimensão dos trabalhos,
foi organizada a Rede Rio Doce
Mar, uma rede colaborativa aca-
dêmica formada por pesquisado-
res de 24 instituições de todo o
país e com coordenação central
na Universidade Federal do Es-
pírito Santo (Ufes).

Em julho do ano passado, a
Fundação Renova também deu iní-
cio a um monitoramento terrestre
para verificar os níveis de metais
na fauna e na flora. Para este traba-
lho, foi contratada a empresa Bi-
cho do Mato Meio Ambiente. A
realização de todos esses monito-
ramentos são também compromis-
sos assumidos no acordo firmado
com a União e os governos minei-
ro e capixaba. De acordo com o
Ibama, eles são considerados
fundamentais para a definição de
novas ações. (Agencia Brasil)

Operação Capitu: investigadores
suspeitam de crime eleitoral

Os responsáveis pela Opera-
ção Capitu suspeitam que alguns
dos políticos por ela investiga-
dos praticaram crime eleitoral.
Essa possibilidade foi levantada
na sexta-feira (9), em entrevista
coletiva concedida por integran-
tes da Polícia Federal (PF) e da
Receita Federal em Belo Hori-
zonte.

O caso envolve um esquema
de arrecadação de propina den-
tro do Ministério da Agricultu-
ra, Pecuária e Abastecimento
para beneficiar políticos do
MDB, que teriam recebido di-
nheiro da JBS, dos irmãos Joes-
ley e Wesley Batista, em troca
de medidas para beneficiar as
empresas do grupo.

Ao perseguir os ilícitos tri-
butários envolvendo a JBS e uma
“grande rede de supermercados”
com a qual tinha negócios, os
investigadores encontraram in-
dícios de que “essa rede não fa-
zia todos os pagamentos para fri-
goríficos, mas uma triangulação
para dar aparência de legalidade
[aos ilícitos praticados]”, disse
o superintendente da Receita Fe-
deral em Belo Horizonte, Mario
Dehon, ao afirmar que os frigo-
ríficos ligados ao grupo estari-
am usando “dinheiro não lícito”
para fazer “repasses a agentes
políticos”.

Diante dessa constatação,
Dehon disse que a Operação
Capitu está “prestes a provar [a
prática de] crime eleitoral”, mas
que isso só será investigado pe-
las autoridades competentes, de
acordo com o cargo ocupado
pelos políticos investigados.

Segundo o coordenador da
investigação, delegado Mário
Veloso, da PF, R$ 30 milhões
foram usados pela empresa de
proteína animal para financiar
ilegalmente a campanha “de um
candidato à presidência da Câ-
mara dos Deputados em 2014”.

Esse dinheiro teria sido re-
distribuído dentro da bancada do
PMDB mineiro. Dos R$ 30 mi-
lhões, R$ 15 milhões teriam
sido destinados a um deputado
e, depois, repassados aos seis
escritórios de advocacia usados
como intermediários para que o
dinheiro chegasse aos destinatá-
rios finais.“Parte dos R$ 15 mi-
lhões foi distribuída [pela JBS]
a seis escritórios de advocacia
entre 2013 e 2015’, explicou o
delegado.

“Em 2017, a Operação Lava
Jato chegava perto desse es-
quema, quando um desses ad-
vogados procurou um lobista
da empresa, pedindo a produ-
ção de documentos que des-
sem aparência de legalidade
aos valores. A partir disso foi
produzido um contrato para
cada empresa. Os contratos
foram confeccionados e assi-
nados, inclusive tendo sido apre-
endidos na operação de hoje”,
acrescentou Veloso.

De acordo com o delegado,
os contratos foram feitos com
o objetivo de dar “aparência de
veracidade à falsa prestação de
serviços de advocacia”, o que já
configura lavagem de dinheiro.
Dos seis mandados de prisão ex-
pedidos contra advogados des-
ses escritórios, só um não foi

cumprido: é contra um advoga-
do da cidade mineira de Ubera-
ba que atua em São Paulo.
“Como não foi encontrado, ele
já é considerado foragido”, dis-
se o delegado.

Um dos advogados presos
nesta sexta-feira era operador
direto de um servidor do Minis-
tério da Agricultura que teria
sido indicado por um deputado
federal investigado. De acordo
com a PF, esse funcionário já
está preso.

Entre os atos de ofício sus-
peitos praticados pelos servido-
res do ministério há expedição
de atos normativos, determinan-
do a regulamentação da expor-
tação de despojos; a proibição do
uso da ivermectina de longa du-
ração; e a federalização das ins-
peções de frigoríficos.

“Um funcionário teria rece-
bido milhões em propina para
ajudar o grupo criminoso no que
se refere à regulação de partes
do gado bovino não consumido
no mercado externo, mas apre-
ciado no mercado asiático. Com
a ajuda desse servidor, empresas
de menor porte foram prejudi-
cadas, favorecendo a concentra-
ção desse mercado”, informou
Veloso.

Além disso, R$ 5 milhões
teriam sido pagos pela proibição
do uso da ivermectina de longa
duração, também como forma de
concentrar mercado, prejudican-
do empresas de menor porte.
Ainda segundo a PF, um deputa-
do federal recebeu R$ 50 mil
“como contrapartida, em decor-
rência da tentativa de promover

a federalização das inspeções
sanitárias de frigoríficos por
meio de uma emenda”.

Em meio às várias frentes
investigativas, a PF começou a
suspeitar de que alguns colabo-
radores estariam omitindo in-
formações relevantes, o que po-
deria caracterizar crime de obs-
trução de justiça. “Havia omis-
sões graves e contradições por
parte dos colaboradores, prova-
velmente na tentativa de perpe-
tuar a atuação no ministério”,
disse o delegado federal.

“Eles omitiram informações
de que as empresas teriam ocul-
tado e destruído parte do mate-
rial probatório. Há inclusive in-
dícios de que foram destruídas
provas no gabinete de um lobis-
ta. Outras provas foram escon-
didas. Ao omitir essas informa-
ções, eles prejudicaram a quali-
dade da colaboração”, acrescen-
tou Veloso.

Após a entrevista concedida
por servidores da Receita e da
PF, o Tribunal Regional Federal
da 1ª Região (TRF1) divulgou
uma lista com os nomes das pes-
soas que foram alvo dos manda-
dos de prisão temporária e pre-
ventiva.

O documento informa, ain-
da, a “imposição de medidas cau-
telares diversas da prisão” ao
investigado João Lúcio Maga-
lhães Bifânio (suspensão do
exercício do mandato de depu-
tado estadual e proibição de
acesso ou frequência a lugares
ou contato com pessoas envol-
vidas nos fatos investigados).
(Agencia Brasil)

Joesley Batista é suspeito de ter
praticado obstrução de justiça

O empresário Joesley Batis-
ta foi novamente preso por sus-
peita de ter praticado obstrução
de justiça. A informação é da
Polícia Federal de Belo Hori-
zonte, responsável pelas in-
vestigações de um esquema de
corrupção que envolveria a
Câmara dos Deputados, o Mi-
nistério da Agricultura e a
JBS, grupo do qual Joesley é
um dos donos. O Tribunal Re-
gional Federal (TRF1) da 1º
Região, que expediu os man-
dados, classificou como pro-
visória a prisão de Joesley. 

A mesma acusação atinge
os ex-executivos do
grupo Ricardo Saud, que já es-
teve detido, e Demilton Anto-
nio de Castro, ambos delato-

res na Lava Jato. Joesley está
detido na Superintendência da
Polícia Federal (PF) em São
Paulo e já prestou depoimen-
to no dia de hoje.

Segundo a PF, o grupo te-
ria prejudicado a instrução
criminal, ao tentar “desviar a
linha de apuração adequada ao
correto esclarecimentos dos
fatos.” “Eles omitiram infor-
mações de que as empresas te-
riam ocultado e destruído par-
te do material probatório. Há
inclusive indícios de que fo-
ram destruídas provas no ga-
binete de um lobista. Outras
provas foram escondidas. Ao
omitir  essas informações,
eles prejudicaram a qualidade
da colaboração”, afirmou em

entrevista coletiva o delegado
Mário Veloso.

A defesa do empresário con-
testa a prisão, promete recorrer 
e afirma que ele cumpre rigoro-
samente o acordo de colabora-
ção - sob exame do Supremo
Tribunal Federal (STF) desde
setembro de 2017, quando a
Procuradoria-Geral da Repúbli-
ca (PGR) pediu a anulação, por
fraude, da delação premiada dos
irmãos Batista. 

Outros mandados de prisão
temporária expedidos foram
contra o deputado estadual João
Lúcio Magalhães Bifano
(MDB), Marcelo Pires Pinhei-
ro e Fernando Manuel Pires
Pinheiro, Ildeu da Cunha Perei-
ra; Mateus de Moura Lima Go-

mes; Mauro Luiz Rodrigues de
Souza Araújo; José Francisco
Franco da Silva Oliveira; Cláu-
dio Soares Donato; Odo Adão
Filho; Waldir Rocha Pena; Wal-
ter Santana Arantes; Joesley
Mendonça Batista; Rodrigo
José Pereira Leite Figueiredo;
Ricardo Saud; Demilton Anto-
nio de Castro e Florisvaldo
Caetano de Oliveira.

Além de 19 mandados de
prisão, o TRF1 ainda autorizou
63 mandados de busca e apre-
ensão. Cerca de 310 policiais
federais participaram da ope-
ração nos estados de Minas
Gerais, São Paulo, do Rio de
Janeiro, de Mato Grosso, da
Paraíba e no Distrito Federal.
(Agencia Brasil)
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Pietro Fittipaldi é confirmado como
piloto de testes da Haas na F1 em 2019
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A terceira rodada da Su-
perliga Cimed masculina de
vôlei 2018/2019 começou na
sexta-feira (9), com dois jo-
gos. Neste sábado (10), se-
rão realizados os outros qua-
tro. Entre eles, Vôlei Renata
(SP) contra EMS Taubaté
Funvic (SP). O jogo, que pro-
mete fortes emoções, será às
18h, no ginásio do Taquaral,
em Campinas (SP), e terá
transmissão ao vivo do Canal
Vôlei  Brasi l  (ht tp: / /
canalvoleibrasil.cbv.com.br).

O time da casa já fez três
jogos pela edição de 25 anos
da Superliga Cimed e apare-
ce em quinto lugar , com seis
pontos após duas vitórias –
sobre Sada Cruzeiro (MG) e
São Judas Voleibol (SP) – e
um resultado negativo, para
o Fiat/Minas (MG), fora de
casa. Desta vez de volta ao
seu ginásio, a equipe espera
contar com o apoio de seus
torcedores. Para o central
Luizinho, essa é uma ajuda
importante ao lado de uma
boa atuação.

“A torcida acaba fazendo
a diferença, com certeza, nos
ajudando, mas temos, tam-
bém, que entrar em quadra
pensando em nós, focados
em manter o sistema de jogo
funcionando durante todo
tempo. Assim temos mais
chance de jogar bem e bus-
car o resultado positivo con-
tra um dos favoritos ao títu-
lo”, acrescentou o central
Luizinho.

O pensando no EMS Tau-
baté Funvic é o mesmo. O
time do Vale do Paraíba é o
segundo colocado na tabela
de classif icação,  com os
mesmos seis pontos e dois
jogos e duas vitórias – sobre
o Caramuru Vôlei (PR), fora
de casa, e Corinthians-Gua-
rulhos (SP), em casa. Para
assegurar o terceiro resulta-
do positivo, o central Lucão
sabe que seu time não terá
facilidade.

“O Vôlei Renata tem um
grupo bem reformulado em
relação ao do ano passado,
que está dando bastante tra-
balho as equipes que vem en-

Superliga Cimed 18/19

Vôlei Renata e
EMS Taubaté

Funvic se enfrentam
neste sábado
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Bloqueio do EMS Taubaté Funvic

frentando, ganhou do Sada
Cruzeiro no primeiro jogo,
e é preciso ter cuidado. Fi-
zemos duas partidas difíceis
contra eles no Campeonato
Paulista e agora a equipe está
ainda mais forte. Sabemos
que vai ser um jogo muito di-
fícil”, garantiu o central do
EMS Taubaté Funvic.

Cinco transmissões em
seis jogos

A terceira rodada da Su-
perliga Cimed masculina
está recheada de transmis-
sões. Dos seis duelos, cin-
co serão exibidos. Os dois
primeiros serão ainda nesta
sexta-feira. Sada Cruzeiro
(MG) e  Copel  Te l ecom
Maringá Vôlei (PR) se en-
frentarão a partir das 20h, no gi-
násio do Riacho, em Contagem
(MG), com transmissão do site
Globoesporte.com, e Corinthi-
ans-Guarulhos (SP) e Sesc RJ
jogarão às 21h30, no ginásio
Ponte Grande, em Guarulhos
(SP), com SporTV 2.

Neste sábado, além de
Vôlei Renata e EMS Tauba-
té Funvic, o São Francisco
Saúde/Vôlei Ribeirão (SP)
receberá o Vôlei UM Itape-
tininga (SP), às 17h, no gi-
násio Cava do Bosque, em
Ribeirão Preto (SP), tam-
bém com transmissão do
Canal  Vôle i  Bras i l ,  que
também i rá  t ransmit i r  o
confronto entre Caramuru
Vôlei  (PR) e Sesi-SP, às
20h, na Arena Multiuso, em
Ponta Grossa (PR).

Em casa, o técnico do
São Francisco Saúde/Vôlei
Ribeirão, Marcos Pacheco,
quer a vitória diante de um
adversário direto. “As duas
equipes se respeitam e os
jogos sempre são muito di-
fíceis. Não será diferente
dessa vez. O nosso adversá-
rio se reforçou para a Su-
per l iga  Cimed e  tem os
mesmos objetivos que os
nossos. É um concorrente
direto e temos que ter con-
centração e determinação
para fazermos um bom jogo
e buscarmos um resultado
positivo”.

Pietro Fittipaldi na Fórmula Indy

A Haas F1 Team confirmou
nesta sexta-feira que Pietro Fit-
tipaldi será piloto de testes ofi-
cial da equipe para a temporada
2019. Como parte do acordo
com a equipe, o piloto brasilei-
ro testará o carro da F1 pela pri-
meira vez no teste de pneus da
Pirelli, que acontecerá no próxi-
mo dia 27 no circuito de Yas
Marina, em Abu Dhabi, nos Emi-
rados Árabes.

Com 22 anos, Pietro é neto
de Emerson Fittipaldi, bicam-
peão mundial de Fórmula 1 e
duas vezes vencedor das 500
Milhas de Indianápolis. O jovem
piloto será integrante do time da
Haas em toda temporada cum-
prindo as funções e deveres nos
testes junto com os pilotos titu-
lares da equipe em 2019: o fran-
cês Romain Grosjean e o dinamar-
quês Kevin Magnussen. Fittipaldi
já será integrado ao time neste fi-
nal de semana no GP do Brasil e
acompanhará de perto o trabalho
da equipe também no GP de Abu
Dhabi, entre os dias 23 e 25 de
novembro. Na sequência, ele pilo-
tará o Haas VF-18 no dia de aber-
tura dos testes de pneus da Pirelli.

Fittipaldi começou no kart
nos Estados Unidos em 2006 e
em 2011 fez sua estreia em car-
ros de turismo também nos EUA,
sendo eleito o melhor estreante
no Nascar Whelen All American
Series. Logo depois, Fittipaldi se
mudou para a Europa em 2013,
quando entrou para os monopos-
tos na F4 Inglesa. Ele também
disputou o campeonato de Fór-
mula Renault e dominou a tem-
porada 2014 do campeonato de

protótipos da Fórmula Renault,
conquistando o título com 10 vi-
tórias em 15 corridas.

Em 2016, Pietro Fittipaldi
entrou para a Fórmula 3 Europeia,
onde conquistou três pódios.
Nesse período, ele também dis-
putou o MRF Challenge de Fór-
mula 2000, sendo campeão com
quatro vitórias e nove pódios na
temporada. Outro título impor-
tante de Pietro aconteceu em
2017 na World Series: foram

seis vitórias, 10 pódios e um re-
corde de 10 poles na temporada.
Em abril de 2018, Pietro estreou
na Indy em Phoenix com a Dale
Coyne Racing, mas se ausentou de
algumas corridas na sequência por
ter quebrado as pernas em maio
nos treinos das 6 Horas de Spa-
Francorchamps, na Bélgica, prova
válida pelo Mundial de Endurance
(WEC). Pietro retornou para a
Indy no final de julho, tendo par-
ticipado das cinco provas finais
da categoria, conquistando um
nono lugar no GP de Portland.

Sobre a Haas F1 Team
A Haas F1 Team estreou no

Mundial de Fórmula 1 em 2016,
sendo a primeira equipe norte-
americana na categoria desde
1986. A equipe foi fundada por
Gene Haas e o time tem sua base
em Kannapolis, na Carolina do
Norte, no mesmo campus do time
campeão da Nascar, a Stwewart-
Haas Racing. Gene Hass é o fun-
dador da Haas Automation, a mai-
or empresa em construção de fer-
ramentas de torno CNC da Amé-
rica do Norte, sendo ele o dono
da equipe de Fórmula 1.
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LIGA NESCAU JP reúne 2.000 atletas
e paratletas neste final de semana

Torneio de futsal masculino

A LIGA NESCAU Jovem Pan
tem rodada agitada neste final de
semana, com quatro modalidades
esportivas e duas paraolímpicas
e a expectativa de receber cerca
de dois mil atletas entre sábado
(10) e domingo (11), nos clubes
Sírio e Juventus, na capital pau-
lista. Considerada uma das mai-
ores competições estudantis do
Brasil, é a única a incluir porta-
dores de deficiência entre as pro-
movidas pela inciativa privada.
No total, reúne mais de sete mil
alunos/competidores de 300 ins-

tituições de ensino de São Paulo
até o final de novembro. As fi-
nais estão programadas para os
dias 24 e 25, no Pacaembu.

O Clube Sírio recebe, neste
sábado (10), a rodada de basque-
te masculino e feminino. O Ju-
ventus será palco de disputas nas
modalidades handebol, vôlei e
futsal no sábado e também no
domingo. Os jovens atletas com
deficiência  entram em ação no
sábado, também no Juventus,
competindo no vôlei sentado e no
basquete em cadeiras de rodas. A

atividades começam a partir das
8h e são direcionadas para as ca-
tegorias pré-mirim (sub-12), mi-
rim (sub-14) e infantil (sub-16).
Além dos competidores, a pre-
sença e apoio de familiares e ami-
gos é uma das marcas da LIGA
NESCAU, que tem entrada grátis
em todas as rodadas.

No geral, a competição
traz nove modalidades para atle-
tas entre 10 e 16 anos. São elas:
futsal, vôlei, basquete, handebol,
atletismo, ginástica artística, na-
tação, tênis de mesa e judô. No
paradesporto, são seis esportes
adaptados: atletismo, basquete so-
bre rodas, tênis de mesa, vôlei sen-
tado, natação e judô. Pela primei-
ra vez, o número de meninas ultra-
passa o de meninos. Em 2018, são
51% de participação feminina e
49% masculina, enquanto no ano
passado, a proporção era de 54%
a 46% em favor dos garotos.

Para incentivar ainda mais a
garotada, a LIGA NESCAU con-
ta com sete embaixadores para a
competição de 2018: a jogadora
de vôlei Tandara, o craque Fal-
cão, do futsal, a judoca Mayra
Aguiar, o ex-nadador Thiago Pe-
reira, a ginasta Flávia Saraiva, a
paratleta Verônica Hipólito e o

jogador de basquete Yago
Mateus. As rodadas da quarta edi-
ção do torneio serão nos clubes
Sírio, Juventus e Esperia.

Evolução -  A LIGA
NESCAU foi denominada como
Copa NESCAU nas primeiras três
edições. Para 2018, não é apenas
o nome que muda. A competição
cresceu de cinco para 15 modali-
dades, além de aumentar a inclu-
são com mais opções de parades-
porto. O número de participantes
subiu de cinco para sete mil estu-
dantes da rede pública, privada,
ONGs e associações, clubes e
demais instituições. 

A realização da LIGA NES-
CAU representa uma importante
iniciativa de marca de achocola-
tados da NESTLÉ, com o objeti-
vo de disseminar os valores do
esporte entre as crianças e
famílias, por meio do estímulo
ao convívio social e à interação.
Provocando assim o espírito de
equipe e coletividade, além da
empatia e companheirismo.

 Informações sobre a LIGA
NESCAU® Jovem Pan
e s t ã o  d i s p o n í v e i s  n o
link www.nestle.com.br/nescau/liga-
nescau, na fanpage de NESCAU® e
no site www.nescau.com.br.
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Em Londres, ATP Finals começa nesta
segunda-feira para Melo e Kubot

Marcelo Melo e Lukasz Ku-
bot começam a disputar nesta
segunda-feira (12), em Londres,
na Inglaterra, o ATP Finals, tor-
neio que encerra a temporada
com a presença das oito melho-
res duplas de 2018. Na estreia, os
cabeças de chave número 3 terão
pela frente os norte-americanos
Mike Bryan e Jack Sock – cabe-
ças 5. A partida, na O2 Arena, na
capital inglesa, está marcada para
16h (horário de Brasília), válida
pela primeira rodada da fase de
grupos. Melo e Kubot estão no
Grupo Knowles/Nestor, que con-
ta ainda com o austríaco Oliver
Marach e o croata Mate Pavic –

cabeças 1 – e os franceses Pier-
re-Hugues Herbert e Nicolas
Mahut – cabeças 8 -, que se en-
frentam também nesta segunda, às
10h (horário de Brasília).

Na temporada, Melo e Kubot
jogaram com Marach e Pavic –
atuais campeões do Australian
Open - duas vezes e venceram:
na final do ATP 500 de Beijing e
na semifinal do Masters 1000 de
Xangai, torneio em que também
ficaram com o título; ganharam
dos campeões de Roland Garros,
Herbert e Mahut, no único con-
fronto do ano, nas oitavas de fi-
nal do US Open; e, no Grand Slam
norte-americano, perderam na

decisão para os norte-america-
nos Bryan e Sock, adversários
desta estreia no Finals. Bryan e
Sock comemoram também o tí-
tulo de Wimbledon em 2018.

Na quinta-feira (8), Melo e
Kubot iniciaram os treinos na O2
Arena e estão confiantes para a
disputa desta edição 2018. Será
a sexta participação seguida de
Melo no Finals – recordista en-
tre os brasileiros –, a quinta de
Kubot e a segunda jogando jun-
tos – terminaram como vice-
campeões no ano passado. Mar-
celo foi vice, também, em 2014,
ao lado do croata Ivan Dodig.

O ATP Finals será disputado

até o domingo, dia 18. Na primei-
ra fase, as duplas são divididas em
dois grupos, jogando todas con-
tra todos dentro da chave. As duas
melhores de cada um disputam as
semifinais, no sábado (17). A de-
cisão do título será no domingo.

Melo e Kubot estão na ter-
ceira colocação no ranking mun-
dial de duplas, com 5.430 pon-
tos. A liderança é do austríaco
Oliver Marach e do croata Mate
Pavic, com 7.700, seguidos dos
colombianos Juan Sebastian Ca-
bal e Robert Farah, com 5.830.
No ranking mundial individual de
duplas, eles dividem a sétima
colocação, com 5.160 pontos.
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Importados

BMW X4 no Salão do Automóvel de SP
A nova geração do BMW X4 acaba de

desembarcar no Brasil e poderá ser vista de
perto no estande do BMW Group no 30º Sa-
lão do Automóvel de São Paulo e, em breve,
nas concessionárias autorizadas da marca no
país. Produzido nos Estados Unidos, o SAC
(Sport Activity Coupé ou Cupê de Atividade
Esportiva, em português) premium médio es-
treia no país, em duas versões de equipamen-
tos: xDrive30i M Sport, com preço sugerido
de R$ 334.950, e a topo de linha M40i, por a
partir de R$ 421.950. Durante o Salão, o veí-
culo será oferecido por meio de campanha de
pré-venda.

A nova geração do BMW X4 dá uma
ênfase maior à esportividade e ao design ex-
pressivo. O aumento de 81 milímetros no com-
primento da carroceria, totalizando 4,752 me-
tros; de 54 mm, na distância entre-eixos (2,864
m); e de 37 mm, na largura (1,918 m); asse-
guram proporções elegantes.

O refinamento do novo X4 também está
presente em seu interior, com materiais de
acabamento de primeira classe. A configura-
ção da cabine, focada no motorista, traz pai-
nel de instrumentos em posição mais baixa e
assento do condutor levemente elevado. Ban-
cos esportivos redesenhados e dotados de
apoios nas laterais realçam a sensação de es-
portividade.

Os clientes do novo BMW X4 poderão
escolher entre duas opções de motores, am-
bos movidos à gasolina. A versão xDrive30i
M Sport traz sob o capô uma unidade de qua-
tro cilindros em linha, 1.998 cm³ e capaz de
gerar 252cv de potência (entre 5.200 e 6.500

rpm) – 7cv mais potente que a geração ante-
rior – e 350Nm de torque máximo (entre 1.450
e 4.800 rpm). Neste caso, a aceleração de 0
(zero) e 100 km/h é feita em 6,3 segundos, e
a velocidade máxima é de 240 km/h. A ver-
são topo de linha M40i, por sua vez, é equipa-
da com o novo motor M Performance, de seis
cilindros em linha, 2.998 cm³ e 360cv de po-
tência (entre 5.500 e 6.500 rpm) – 54cv a mais
que o antecessor –, e 500Nm de torque máxi-
mo (de 1.520 a 4.800 rpm). No M40i, a velo-
cidade máxima é de 250 km/h enquanto os
100 km/h são atingidos em apenas 4,8 s, a
partir da inércia. Ambas as versões do SAC
contam com transmissão automática esporti-
va de oito marchas, com alavancas atrás do
volante para acionar os engates; e tração in-
tegral BMW xDrive.

A direção esportiva é variável, com Ser-
votronic, com menor esforço de esterçamen-
to; suspensão esportiva M, dotada de amor-
tecedores reguláveis; e o Performance Con-
trol, dispositivo responsável por comandar as
rodas individualmente, possibilitando melhorar
a dinâmica de condução do veículo.

Ampla assistência ao motorista, tecnolo-
gia e recursos de conectividade.

Outro atributo do novo BMW X4 são as
inovadoras tecnologias de assistência à con-
dução presentes na versão M40i, entre eles
os sistemas Driving Assistant Plus com ACC
(Controle de Velocidade de Cruzeiro Ativo),
Parking Assistant Plus, Surround View, com
câmera de ré e sensores de estacionamento
dianteiro e traseiro; Display Multifuncional e
Head-up Display colorido, que projeta infor-

mações e alertas dos sistemas de assistência
no para-brisa do carro.

O novo BMW X4 é dotado de conectivi-
dade avançada. Ela agrega Sistema de Na-
vegação Professional e BMW iDrive touch
Controller; o BMW ConnectedDrive; além de
Chamada de Emergência Inteligente; prepa-
ração para Apple Car Play; dispositivo de
detecção de acidentes Active Protection;
monitoramento da pressão dos pneus; contro-
les de estabilidade e tração. Em segurança

tem freios ABS ventilados, seis airbags – du-
plos frontais, laterais dianteiros, de cortina di-
anteiros e traseiros; pneus Star Marking, com
tecnologia Run-Flat.

BMW X4 xDrive30i M Sport – Esta ver-
são vem com novas rodas de liga leve M
Double-spoke, de 20 polegadas e cinco raios
duplos. Ela traz faróis full-LED, faróis auxili-
ares de LED, freios M Sport, acabamento
externo BMW Individual em High-Gloss Sha-
dow Line, ar-condicionado automático digital

com controle de temperatura de três zonas,
bancos dianteiros esportivos com regulagem
elétrica e ajuste lombar para motorista e pas-
sageiro; e sistema de som Surround Har-
man Kardon. O interior do veículo ofere-
ce ainda teto solar elétrico panorâmico, aca-
bamento em Alumínio Rhombicle com fri-
so cromado, revestimento de teto BMW
Individual em Anthracite, volante M reves-
tido de couro, assentos revestidos de cou-
ro Vernasca. A lista de equipamentos in-
clui também pacotes de conveniência e de
iluminação ambiente interna, e Comfort Ac-
cess, que controla o travamento das portas
sem a necessidade da chave.

BMW X4 M40i – Esta opção traz os
mesmos itens da opção xDrive30i M Sport
mais painel de instrumentos revestido de Sen-
satec, acabamento Galvanic em elementos do
painel, faróis full-LED adaptativos, assistente
de farol alto, Surround View e Remote View
3D. Nesta versão, as rodas são de liga leve
M Double-spoke de 21 polegadas e cinco rai-
os duplos.

Ambas as versões do SAC estão disponí-
veis em sete opções de cores externas, sendo
uma sólida (Branco Alpino), e mais seis de
acabamento metálico (Carbon Black, Preto
Safira, Prata Glacier, Cinza Sophisto, Verme-
lho Flamenco e Azul Phytonic). O interior in-
clui revestimentos de couro Vernasca, de alto
padrão, em cinco combinações diferentes de
cores, que abrangem variações de tonalida-
des em preto, Mocha, Oyster, Cognac e Ver-
melho Tacora – o X4 xDrive30i M Sport ain-
da dispõe de uma opção na cor bege.

Novo Audi RS 4 Avant
estreia no Salão de SP

A quarta geração do Audi RS 4 Avant
desembarcou para fazer parte do Salão do
Automóvel de São Paulo e estará disponível
no Brasil no primeiro semestre de 2019.

Seu motor de 2.9 TFSI, que desenvolve
450 cv de potência e 600 Nm de torque, o
torna o topo de linha da família A4. A tração
quattro distribui a potência do V6 para todas
as quatro rodas.

Os designers se inspiraram em diversos
detalhes esportivos usados no Audi 90 quat-
tro IMSA GTO ao projetar o RS 4 Avant. A
frente apresenta entradas de ar sólidas com
uma estrutura em colmeia típica dos modelos
RS e uma ampla grade Singleframe. Em com-

paração com o A4 Avant, as caixas de rodas,
que foram ampliadas em 30 milímetros cada,
também são destacadas pelos relevos quat-
tro. Na traseira, o difusor, as saídas de es-
capamento ovais e o spoiler de teto, equi-
pamentos específicos da linha RS, compõem
um visual ousado. A pintura azul Nogaro
com efeito perolado remete à primeira ge-
ração do modelo. O novo Audi RS 4 Avant
traz rodas de liga leve de alumínio de 20
polegadas.

No novo RS 4 Avant, o motor V6 biturbo
oferece potência de 450 cv. Seu torque máxi-
mo de 600 Nm é atingido em uma ampla fai-
xa de rotação, entre 1.900 e 5.000 rpm. Com

esse conjunto o RS 4 acelera de 0 a 100 km/
h em 4,1 segundos e sua velocidade máxima
é de 280 km/h.

A potência do 2.9 TFSI é transferida para
o sistema de tração permanente quattro por
meio do câmbio de oito velocidades tiptronic
com tempos de trocas de marcha otimizados,
afinado especialmente para a condução es-
portiva. O consumo médio de combustível é
de 8,8 litros a cada 100 quilômetros. O novo
RS 4 Avant pesa 1.790 kg, sendo 80 kg mais
leve que o antecessor.

A suspensão esportiva deixa o RS 4 Avant
sete milímetros mais baixo do que o S4. A sus-
pensão esportiva RS, mais o Controle de Dire-
ção Dinâmico (DRC), os freios de cerâmica e
o volante específico da linha RS estão disponí-
veis como opcionais. Os motoristas poderão
criar sua própria experiência pessoal de dire-
ção usando o Audi drive select.

A parte interna preta destaca o caráter
esportivo do RS 4 Avant. Os assentos espor-
tivos com costura em padrão de colmeia, o
volante multifuncional com base plana, a base
do câmbio automático e as faixas iluminadas
do painel trazem o emblema RS. No Audi vir-
tual cockpit, gráficos específicos da linha RS
fornecem informações sobre força G, pres-
são dos pneus e temperatura, bem como po-
tência e torque.

Em sua configuração básica, o comparti-
mento de bagagem do novo RS 4 Avant ofe-
rece 505 litros, que sobe para 1.510 litros com
os assentos rebaixados. A tampa do porta-
malas tem acionamento elétrico.

A Kia Motors do Brasil iniciou a comer-
cialização da quarta geração do Sportage, com
importante facelift. As mudanças no design
exterior incluem novos para-choques diantei-
ros e traseiros, bem como faróis dianteiros e
lanternas traseiras redesenhadas, além de
novas rodas de liga leve.

Na frente, as principais atualizações es-
tão nos faróis de neblina “cubo de gelo” em
LED, que agora possuem formato retangular
e divididos por uma haste horizontal, que se-
gue até a entrada de ar. Já a grade “nariz de
tigre”, símbolo da Kia, ganhou acabamento
preto brilhante.

No interior, o layout da cabine foi manti-
do, mas o modelo vem equipado com novo
volante e painel de instrumentos revisado,
além de novos designs de estofamento. O vi-
sual dos controles de ventilação e do ar con-
dicionado também foi revisado. Com o novo
design do sistema multimídia, integrado ao
centro do painel, o ambiente ficou ainda mais

Kia Motors inicia venda
do Sportage 2019

clean e tecnológico.
O Sportage está disponível em quatro ver-

sões (P.152, P.253, P.264 e P.265). Todas con-
tam com o mesmo conjunto mecânico: motor
2.0 litros, flex de 4 cilindros, com duplo co-
mando de válvulas variável no cabeçote
(DOHC com Dual CVVT). Alimentado com
etanol, entrega 167 cv a 6.200 rpm e torque
de 20,6 Kgm a 4.700 rpm. Com gasolina, chega
a 156 cv a 6.200 rpm e torque de 19,2 Kgm a
4.700 rpm.

A transmissão é automática de seis velo-
cidades, com opção de trocas sequenciais. O
câmbio também conta com seletor de modo
de condução que permite ajustar as mudan-
ças de marcha de acordo com o estilo de cada
motorista ou das condições de pilotagem. As
opções são: normal, econômica (com trocas
em baixas rotações, privilegiando o baixo con-
sumo de combustível) e esportiva (que explo-
ra as acelerações para proporcionar o melhor
desempenho).

Nacionais

A Chevrolet está lançando a linha 2019
do Cruze. A principal novidade é a série ex-
clusiva Black Bow Tie, que traz um conjunto
de acessórios originais alinhado com uma nova
proposta de customização para o veículo.

Baseado na configuração intermediária
LT, a série Black Bow Tie do Cruze está dis-
ponível para as versões Sedã e Sport6.

Diferencia-se pela gravata Chevrolet com
fundo preto, rodas aro 17 e emblema “Cruze”
escurecidos além de tapete em carpete. O
modelo também pode ser equipado com o sis-
tema de som premium da JBL especialmente
projetado para o veículo, assim como outros
acessórios já disponíveis.

O modelo conta com motor flex turbo de
153 cavalos e 24,5 kgfm de força. A trans-
missão é automática, de seis velocidades, com
opção de trocas manuais sequenciais para
quem busca mais esportividade.

Além dos itens de conforto e segurança
comuns a modelos de sua categoria, o Cruze
Black Bow Tie traz acabamento premium para
bancos, volante e painel, câmera de ré com
sensor de estacionamento, multimídia MyLink
compatível com Android Auto e Apple Car-
Play e o exclusivo sistema de telemática avan-
çado OnStar.

Controle eletrônico de tração e de estabi-
lidade, freios ABS com EBD (distribuição da
força de frenagem) e PBA (frenagem de
emergência), direção elétrica progressiva,
controle de cruzeiro, abertura e fechamento
dos vidros por controle remoto, sistema isofix
para fixação de cadeirinha infantil, assistente
de partida em rampas e sistema de monitora-
mento da pressão dos pneus também fazem

Cruze Black Bow Tie
personalizado

parte do pacote.
O Cruze Black Bow Tie vai estar dispo-

nível inicialmente na cor Preto Ouro Negro.
Os itens exclusivos presentes nesta série,
como a gravata preta e os tapetes em carpe-
te, podem ser encontrados na rede Chevrolet
como acessórios originais e montados em car-
ros de outras cores também.

No pódio dos veículos mais vendidos do
segmento e um dos que mais crescem em
participação de mercado, o Cruze Sedã e
Sport6 também são ofertados na versão topo
de linha LTZ.

Esta configuração soma, entre outros
itens, airbags laterais e de cortina, luz de con-
dução diurna em LED, sensor de estaciona-
mento dianteiro, sensor de chuva, sensor cre-
puscular, abertura das portas por sensor de

aproximação na chave e partida por botão no
painel.

Conta ainda com acionamento da ignição
por controle remoto, retrovisores externos com
rebatimento elétrico e aquecimento, retrovi-
sor interno eletrocrômico, multimídia MyLink
com tela de 8 polegadas e GPS integrado, além
de acabamento cromado para grade e maça-
netas externas.

Outro diferencial é a opção de um pacote
altamente tecnológico que se destaca pelos
seguintes itens: Assistente de permanência na
faixa; Alerta de colisão frontal; Alerta de ponto
cego; Sistema de estacionamento automáti-
co; Farol alto inteligente; Carregador de celu-
lar sem fio; Banco do motorista com ajustes
elétricos.

A Ford iniciou uma grande campanha de
Black Friday, com descontos e condições
especiais de venda em toda a sua linha
de veículos. Os modelos Ka e EcoSport,
por exemplo, têm financiamento com taxa
zero em 36 meses, enquanto o New Fies-
ta e o Focus trazem descontos de até
R$10.000. Já o Fusion e a Ranger ofere-
cem um bônus de R$12.000 na valoriza-
ção do carro usado na troca. A campanha
Black Friday Ford vai durar até o final do mês
de novembro, em toda a rede de concessio-
nárias da marca no Brasil.

A linha Ka 2019, que acaba de ser reno-
vada, tem como destaques o modelo Ka Ha-
tch S 1.0 por R$41.990 e o Ka Sedan SE 1.0

Ofertas Ford no mês
de novembro

por R$45.990. O EcoSport SE 1.5 é ofereci-
do por R$69.990 – e todos podem ser financi-
ados com taxa zero em 36 meses.

O New Fiesta Hatch SE 1.6 é vendido
por R$48.990 durante a promoção, com um
desconto de R$7.000. O Focus SE 1.6 tam-
bém tem preço reduzido para R$67.790, com
um desconto de R$9.000. No Focus Fastba-
ck 2.0 o desconto é ainda maior (R$10.000) e
sai por R$74.990.

O Fusion Titanium 2.0 AWD é vendido por
R$149.900 e, assim como os demais modelos
do sedã, conta com bônus de R$12.000 no ve-
ículo usado. A Ranger Limited 3.2 4x4 Auto-
mática sai por R$182.990, com o mesmo valor
de bônus no veículo usado.


