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Prévia da inflação oficial fica
em 0,19% em novembro
Cirurgia de Jair Bolsonaro é
adiada para depois da posse
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País investe R$ 1,3 bilhão no setor
de petróleo e gás natural em 2018
Página 3

Manhã

Tarde

Domingo: Sol
com muitas nuvens
durante o dia. Períodos de nublado,
com chuva a qualquer hora.

24º C
20º C

Cais do Valongo
superar a discriminação e desigualdades é fundamental e esse
sítio sensível só tem comparação, em paralelo, com o sítio do
Holocausto. São eventos da his-

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

18º C

Manhã

Tarde

Fonte: Climatempo

DÓLAR
Comercial
Compra: 3,82
Venda:
3,82
Turismo
Compra: 3,67
Venda:
3,98

EURO
Compra: 4,33
Venda:
4,33

OURO
Compra: 138,22
Venda: 166,20

16º C

Noite

Quase 300 cidades ficaram
sem médicos com saída
de cubanos

tória e da humanidade que a lista
do patrimônio mundial da Unesco ajuda a relembrar, e ao relembrar a gente pode dizer ‘nunca
mais’.
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Em Abu-Dhabi Sérgio Sette
irá encerrar temporada da F-2

26º C

21º C

crime organizado e aos crimes
violentos. Moro participou
nesta sexta-feira do Simpósio
Nacional de Combate à Corrupção, promovido pela Fundação
Getulio Vargas (FGV), no Rio de
Janeiro.
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Esporte

Noite

Noite
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O juiz federal Sergio Moro,
confirmado para o Ministério da
Justiça, disse na sexta-feira (23)
que vai apresentar em 2019 um
projeto com medidas contra a
criminalidade sustentado em três
eixos: combate à corrupção, ao

O circuito de Yas Marina, em
Abu-Dhabi, nos Emirados Árabes, recebe neste fim de semana
a 12ª e última rodada dupla do
Campeonato Mundial de F-2.
Após ter sido anunciado como
novo piloto de testes da equipe
McLaren de F-1 o brasileiro Sérgio Sette Câmara (YOUSE | Banco BMG | MRV | CCR | CEMIG |
GASMIG | Usiminas | Americanet | Lubrax) irá enfrentar o seu
último desafio oficial de 2018.
Ocupando a sexta posição no
Campeonato o brasileiro de 20
anos terá pela frente uma pista
bastante desafiadora. Página 7

Finais da Liga NESCAU reunirão
1.200 jovens e grandes nomes
do esporte no Pacaembu
As finais da Liga NESCAU
Jovem Pan serão realizadas
neste sábado (24) e domingo
(25), a partir das 8h, no Pacaembu. Mais que premiar os
melhores, o encerramento de
uma das maiores competições
estudantis do Brasil será uma
celebração. Celebração pelo
recorde de 7.660 alunos/atletas
de 300 instituições de ensino de
São Paulo. Celebração pelo reconhecimento como a única
competição nacional a incluir
portadores de deficiência entre as
promovidas pela iniciativa privada. Celebração pela consolidação
do evento que deve crescer
nos próximos anos, sempre
calcado no conceito “Aqui
todo mundo Joga”. Página 7

Foto/ João Pires

Tarde

Prefeitura anuncia expansão
do programa WiFi Livre SP
Moro apresentará no início
do governo projeto de
combate ao crime

Sérgio Sette Câmara
Manhã

ção (queda de preços) de
0,13%, influenciada pela redução de preços de 1,46% da
energia elétrica e de 0,37% no
gás de botijão.
Já os custos com saúde e
cuidados pessoais recuaram
0,35% por conta da queda de preços de 0,28% dos produtos farmacêuticos e de 2,56% nos itens
de higiene pessoal. Paralelamente, os alimentos, que subiram
0,54% na prévia de novembro,
evitaram um recuo maior da taxa.
Com uma alta de preços de
50,76%, o tomate foi o grande
vilão da cesta de compras.
Também tiveram altas expressivas a batata-inglesa
(17,97%) e a cebola (10,01%).
(Agencia Brasil)

Ginástica artistica feminina

Copa Internacional de MTB
é destaque na agenda dos
ciclistas Shimano
Apesar de o fim da temporada estar próximo, o
Shimano Sports Team terá
12 ciclistas em ação em

provas nos estados de
Minas Gerais e Santa Catarina neste final de semana.
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BMW “Compre e Ganhe”
Foto/Divulgação

Previsão do Tempo
Sábado: Sol com
muitas nuvens durante o dia. Períodos de nublado,
com chuva a qualquer hora.

O Cais do Valongo, maior
porto de entrada de negros escravizados na América Latina, recebeu na manhã de sexta-feira (23)
o título de Patrimônio Mundial da Organização das Nações
Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco). O
sítio arqueológico fica na zona
portuária do Rio de Janeiro e
foi descoberto em 2011, durante escavações das obras do Porto Maravilha.
Para a representante da
Unesco no Brasil, Marlova Noleto, a entrega do título não se
trata de um prêmio, mas de uma
forma de reforçar a responsabilidade do Poder Público em
preservar a memória e cultura
afrobrasileira.
“Relembrar a importância do
conhecimento da história para

Foto/ James Gasperotti

A Justiça Federal em Brasília recebeu na sexta-feira (23)
denúncia do Ministério Público
Federal (MPF) contra os ex-presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff, além outros
integrantes do PT, pelo crime de
organização criminosa. A decisão
foi proferida pelo juiz Vallisney
de Souza Oliveira, da 10ª Vara.
Com a decisão, além de Lula e
Dilma, passam à condição de réus
no processo os ex-ministros da Fazenda Antonio Palocci e Guido
Mantega, e o ex-tesoureiro do PT
João Vaccari Neto.
Eles foram acusados pelo
MPF de praticar “uma miríade
[quantidade grande e indeterminada] de delitos” na administração pública durante os governos
de Lula e de Dilma Rousseff, somando R$ 1,4 bilhão em desvio
de recursos dos cofres públicos.
O caso começou a tramitar no
SupremoTribunal Federal (STF) no
ano passado, mas foi remetido à primeira instância após os acusados
deixarem os cargos e perderem o
foro privilegiado. (Agencia Brasil)

Cais do Valongo recebe
título de Patrimônio
Mundial da Unesco
Foto/Tomaz Silva/ABr

Lula, Dilma,
Palocci e Mantega
viram réus na
Justiça Federal

A prévia da inflação oficial,
medida pelo Índice Nacional de
Preços ao Consumidor Amplo
- 15 (IPCA-15), ficou em
0,19% em novembro. A taxa,
divulgada na sexta-feira (23)
pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), é
inferior às observadas em outubro deste ano (0,58%) e em
novembro do ano passado
(0,32%).
O IPCA-15 acumula taxas
de inflação de 4,03% no ano e
de 4,39% em 12 meses.
A queda da taxa na prévia
de novembro foi puxada principalmente pelos grupos de despesa habitação e saúde e cuidados pessoais. Os itens de
habitação tiveram uma defla-

A BMW Motorrad está com
uma ação especial de vendas neste mês de novembro, em comemoração às 50 mil motocicletas da marca produzidas
no país. A campanha “Compre e Ganhe” concederá benefícios exclusivos aos clientes, que poderão escolher
uma das seguintes opções:
taxa zero para financiamento com 60% de entrada e parcelamento em doze vezes; ou 1ª
parcela gratuita no plano Select,
uma das modalidades de financiamento da BMW Serviços Financeiros, ou 50 mil pontos Multi-

plus (programa de fidelidade
que reverte pontos em diversos
produtos e serviços), ou ainda
um bônus na valorização da
motocicleta usada, abatimento
de R$ 3 mil no valor da compra. Esta campanha é válida
para os modelos BMW R 1200
GS (exceto a versão Sport),
BMW R 1200 GS Adventure e
BMW S 1000 RR.
A ação precede o reajuste de
preços que ocorrerá nas motocicletas da BMW Motorrad em
2019 — até lá, os valores dos
modelos da fabricante permanecem inalterados. Página 8
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CET libera mais 1,2 km da pista
expressa da Marginal Pinheiros
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 MA RA ( S P)
Volta do vereador Eduardo Tuma (PSDB), pra ser eleito presidente da Mesa Diretora em dezembro (15), coincide com a
homenagem do colega Amadeu (PTB) ao seu pai Renato Tuma,
pela história na direção da Casa e no Tribunal de Contas do Município (instituição que receberá Salva de Prata pelo meio Século Jubileu de Ouro) ...
PA U L I S T A NA
... Ainda Adilson Amadeu e a Casa como um todo: serão homenageados todos os ex-conselheiros, em nome dos vivos Paulo
Planet Buarque, Eurípedes Sales e Caruso. O grande evento contará com a cantora gospel Giovanna Maira, que não tem visão
mas que compensa pela voz e pelo espírito que segue louvando a
Deus.
P R E FE I TU RA ( S P )
Pra compensar a queda do pontilhão na Marginal, que causará
desgastes políticos até a eleição 2020, Bruno Covas (PSDB) tem
‘levantou e ungiu’ da cadeira na Câmara de vereadores o presidente paulistano (PSDB) e agora ex-líder do governo João Jorge
pra fazer ‘milagres’ na Casa Civil’. Vai precisar de ‘Jesus na Causa’.
A S S E M B LE IA ( S P)
Eleita deputada pelo PSL, a professora (Direito - USP) Janaína Paschoal - afastada do escritório de advocacia - não retornou
nenhum dos meus telefonemas. Tivesse feito, saberia já no início
da semana passada que a Justiça Eleitoral questionaria suas contas (que ela vai ‘tirar de letra’). Soube, da pior forma ‘jornalística’.
GOVERNO (SP)
O eleito governador Doria (agora dono paulista e sócio preferencial do PSDB nacional) segue recebendo e ouvindo dirigentes partidários que estiveram contra ele (alguns só no 1º e
outros também no 2º). Detalhe: quem conhece Doria sabe que,
se quiser, destruirá ‘oposições’ na ALESP, ainda que não presida
a Mesa.
P R E S I D Ê N C IA
É bom que todas as divergências possíveis e imagináveis rolem antes da posse do eleito Presidente Bolsonaro ( PSL que de
nano vai virar Mega), porque no cotidiano do Poder não há espaço pra tratar das questões de governabilidade com a voz mansa e
o coração aberto que pregam os ‘Dalais Lamas’ nas geopolíticas.
J U S T I ÇA S
Milagrosamente, contando com a Providência Divina e o espírito grandioso da esposa Carla, o professor de Direito e referência no mundo jurídico brasileiro, o advogado Ricardo Sayeg
(disputou a presidência da OAB - SP na última eleição) recuperase de delicadíssima cirurgia e mesmo assim disputa cadeira no
Conselho ...
( S Ã O PA U L O )
... estadual (Seccional), desta vez ao lado do presidente (pode
e deve ser reeleito pela 2ª vez) Marcos da Costa. Em tempo: uma
vez eleito, Sayeg vai conferir à maior e mais importante OAB
estadual do Brasil as posturas éticas acima até mesmo das Prerrogativas da Advocacia. Sua eleição será uma homenagem a quase perfeição.
PA R T I D O S
Reeleita deputada federal pelo PODEMOS, a sócia preferencial Renata Abreu encaminha - via poderosa advocacia ‘Tiaguinho’ - possível mudança no Estatuto pra permitir a possível incorporação do PHS. Dando tudo certo, PODE rolar um aumento
considerável de parlamentares no Senado e na Câmara dos Deputados.
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
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A Companhia de Engenharia
de Tráfego (CET) liberou na sexta-feira (23) mais 1,2 km da pista
expressa da Marginal Pinheiros,
sentido Interlagos/Castelo
Branco, que está parcialmente
interditada desde o dia 15/11.
Para isso, a Companhia desbloqueou o acesso da pista expressa para a local na altura da praça
Silva Silveira Ramos. Com a liberação, são 11,2 km de pista

expressa liberada ao tráfego na
marginal Pinheiros.
Desde segunda-feira (19),
dois trechos de aproximadamente 10 km de extensão haviam sido
liberados à circulação de veículos:
O primeiro trecho, de cerca
de 5 km de, abrangia a saída da
Ponte Octavio Frias de Oliveira
(Ponte Estaiada) para a Av. Nações Unidas, pista expressa, sentido Interlagos/Castelo Branco,

até antes da transposição (passagem de uma pista à outra) da
pista expressa/local após a Ponte Eusébio Matoso. Na manhã de
23/11, por volta das 11h30, esse
trecho foi ampliado em mais 1,2
km, com o trânsito liberado desde a saída da Ponte Estaiada até
a Praça Silveira Santos.
Já o segundo trecho com
aproximadamente 5 km vai da
Ponte João Dias até a transposi-

ção (passagem de uma pista à
outra) da pista expressa à local
sob a Ponte Octavio Frias de
Oliveira (Ponte Estaiada).
O objetivo das medidas operacionais é garantir melhores condições de fluidez ao trânsito com
segurança viária minimizando o impacto da interdição e, ao mesmo tempo, viabilizar os bloqueios necessários para o andamento das obras de
recuperação do viaduto avariado.

Prefeitura anuncia expansão
do programa WiFi Livre SP
A Prefeitura de São Paulo,
por meio da Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia,
lançou na sexta-feira (23) edital
para o credenciamento de empresas e organizações interessadas em ofertar internet gratuita
na capital. A rede de conectividade, atualmente disponível em
120 praças e parques da cidade,
será, no mínimo, duplicada até
o final da gestão, conforme prevê o Programa de Metas 20172020.
A expansão do programa
WiFi Livre SP propõe 300 pontos de conexão obrigatórios, contemplando centros culturais e bibliotecas, centros desportivos e
pontos turísticos. E detalha, ainda, outras 319 localidades complementares e opcionais, vinculadas a esta primeira rede.
“A nossa meta é dobrar os
120 pontos de WiFi na Cidade.
Hoje nós gastamos R$12 milhões ao ano para manter os pontos atuais e vamos deixar de gastar este valor e com esta ampliação vamos poder atender, em
especial, a população de maior
vulnerabilidade que não tem recursos hoje para poder pagar um
pacote de dados e que precisa
utilizar a internet. A Prefeitura
mais do que cumprindo a sua
obrigação e acima de tudo, cumprindo aquilo que foi prometido
com a população no seu plano de

metas”,
afirmou
o prefeito Bruno Covas.
O edital propõe que as empresas interessadas recebam
como contrapartida o direito de
explorar modelo de negócios
baseado na publicidade digital. O
formato jurídico permite que a
administração municipal deixe
de investir recursos públicos na
sustentação do serviço: cerca de
R$ 12 milhões ao ano, investimento para manutenção dos 120
pontos atuais de acesso.
“Estamos propondo um modelo de financiamento pelo setor privado que não onera os cofres públicos e assegura internet
de qualidade para as regiões de
maior vulnerabilidade social.
Nossa meta é audaciosa e gostaríamos de atingir mais de 500
pontos gratuitos de Wi-Fi”, destaca Daniel Annenberg, secretário municipal de Inovação e Tecnologia.
O documento segue de forma irrestrita as diretrizes
do Marco Civil da Internet e da
recém-aprovada Lei Geral de
Proteção de Dados Pessoais,
garantindo direito à privacidade,
à neutralidade da rede e à proteção de dados pessoais. O edital
de credenciamento ficará aberto por seis meses e as empresas
credenciadas poderão explorar o
serviço por cinco anos. “O próprio Idec (Instituto Brasileiro de

Defesa do Consumidor) elogiou
na consulta pública as garantias
de privacidade e proteção dos
dados dos cidadãos”, complementa Annenberg.
A democratização do acesso
à internet é considerada por especialistas como condicionante
para
o
crescimento
econômico[i] e para a inclusão
social. De acordo com a The
Economist Intelligence Unit, o
Brasil é o 10º país em número
de pessoas sem acesso à internet: um terço de sua população
(cerca de 71 milhões de brasileiros) não possui acesso à rede,
e apenas 11,5% possuem conexão banda larga.[ii]
Levantamento da Universidade Federal do ABC sobre o
perfil dos usuários do serviço de
Wi-Fi público de São Paulo
aponta ainda que “entre as pessoas que acessam a internet por aparelhos móveis, o percentual de
uso por Wi-Fi é de 87,2%, superior ao da conexão por meio de
3G/4G”,[iii]limitada em termos
de quota de tráfego e, financeiramente, ainda inacessível para
uma boa parcela da população.
Sobre a consulta pública
A Secretaria Municipal de
Inovação e Tecnologia promoveu em 2017 um Procedimento
Preliminar de Manifestação de
Interesse (PPMI) e, em 2018,

consulta pública para a definição,
em parceria com a sociedade e
o mercado, de forma transparente, do modelo de negócio para a
expansão da rede gratuita de conectividade.
Por 15 dias, entre 21 de setembro e 5 de outubro, a consulta pública recebeu 19 manifestações com diversas
contribuições do setor de telecomunicações, de escritórios de advocacia e de organizações da sociedade civil
para as minutas do edital de
credenciamento.
Muitas destas contribuições
foram incorporadas ao documento final e podem ser acessadas por meio do portal Gestão Urbana (https://participe.
gestaourbana.prefeitura.sp.gov.br/
#/wifi-livre-sp), assim como a
minuta de contrato e termo de
referência.
Sobre o programa WiFi
Livre SP
O programa WiFi Livre
SP tem como objetivo levar internet gratuita e de qualidade à
população de São Paulo, fomentando a inclusão digital e a
apropriação do espaço público.
Está disponível em 120 praças
e parques da cidade e registra,
desde o início do programa,
em 2014, mais de 400 milhões
de acessos.

Prefeitura inaugura 1° Pátio de
Compostagem na Zona Leste
A prefeitura inaugura na sexta-feira (23) o primeiro Pátio de
Compostagem da Zona Leste. O
espaço, terceiro implantado na
cidade, vai retirar anualmente
dos aterros sanitários 2,8 mil
toneladas de resíduos orgânicos,
transformando-os em cerca de
420 toneladas/ano de composto
de qualidade. Este produto pode
ser utilizado na manutenção de
parques e praças, além de ser
distribuído para feirantes e munícipes gratuitamente.
O terreno com 4.539 m² localizado na Rua Cirino de Abreu
conta com nove leiras (cantei-

ros), que receberão semanalmente cerca de 60 toneladas de
resíduos orgânicos (frutas, legumes e verduras), vindos das 44
feiras livres dos bairros Água
Rasa, Belém, Brás, Mooca, Pari
e Tatuapé. Assim como nos pátios em funcionamento na Lapa,
Zona Oeste, e na Sé, Centro, os
resíduos receberão tratamento
ambientalmente adequado.
A iniciativa da Autoridade
Municipal de Limpeza Urbana
(Amlurb) é um avanço para a cidade de São Paulo no cumprimento das metas do Programa
Nacional de Resíduos Sólidos.

Além de diminuir a quantidade
de resíduos destinados aos aterros, propicia a diminuição das
emissões de dióxido de carbono no meio ambiente e economia nos custos de operação –
uma vez que evita o deslocamento de caminhões.
Desde o início do projeto em
dezembro/2015, São Paulo deixou
de enviar para os aterros sanitários cerca de 3.900 toneladas de
resíduos orgânicos, transformando-os em aproximadamente 500
toneladas de composto orgânico
de alta qualidade.
O desenvolvimento dessa

estrutura é uma parceria entre
Amlurb com Subprefeitura da
Mooca e a empresa Inova.
Serviço:
Confira os endereços dos pátios de compostagem da cidade
Lapa - Avenida José Maria de
Faria, nº 487 (Lapa de Baixo)
Sé - Avenida do Estado, altura do número 3.000
Mooca - Rua Cirino de
Abreu, em frente ao nº 456
* O munícipe pode se dirigir aos pátios para retirar os
compostos orgânicos gratuitamente.

Polícia Militar do Estado de SP conta
com o reforço de 1.812 soldados
Na sexta-feira (23), a Polícia Militar do Estado de São
Paulo promoveu, no Polo Cultural e Esportivo Grande Otelo (Sambódromo do Anhembi),
na zona norte da capital, a formatura de 1.812 soldados de 2ª
classe. Durante a cerimônia, o
governador Márcio França entregou 70 viaturas modelo GM
Spin 1.8. O investimento do
Governo do Estado foi de R$
3.759.000,00.
“Os policiais, como sempre, foram bem treinados. Percebemos hoje, pelo desfile difícil de ser executado, que os
novos soldados estão muito
entusiasmados. Tenho certeza
de que eles continuarão honrando a farda da Polícia Militar”, salienta o governador
Márcio França.
Vale destacar que os novos
policiais militares atuarão no
litoral paulista ao longo da
Operação Verão 2018/2019.
Em seguida, os agentes de segurança serão distribuídos para
o reforço no patrulhamento em
outras unidades policiais. Os
soldados (entre os quais, 410
mulheres) participaram das atividades do Curso Superior

Técnico de Polícia Ostensiva e
Preservação da Ordem Pública, com duração de aproximadamente doze meses.
Ao todo, foram 1.456 horas de aulas, distribuídas em 49
disciplinas como Direitos Humanos, Tiro Defensivo Pela
Preservação da Vida “Método
Giraldi”, Inteligência Policial,
Gerenciamento de Crises,
Doutrina de Polícia Comunitária, entre outras. É importante
frisar que os policiais militares foram selecionados, em
concurso público, entre
137.127 candidatos para 2.293
vagas (relação 59,8 por vaga).
Reforço
Desde 2011, foram contratados 24.704 soldados e 1.935
bombeiros para reforçar o efetivo da Polícia Militar em todo
o território paulista. Além da
turma que se forma nesta sexta-feira (23), outros 613 alunos-oficiais estão em curso
nas academias da PM.
No dia 13 de novembro,
mais 2.200 soldados foram nomeados. Os profissionais ingressão em breve na Escola
Superior de Soldados. Concur-

sos estão em andamento para
preencher 5.400 vagas para
soldado e 270 para aluno-oficial.
Os 70 veículos entregues
durante a solenidade serão destinados às unidades da PM da
cidade de São Paulo. Cada carro foi adquirido pelo valor de
R$ 53,7 mil. Os automóveis
integram uma compra total de
1.645 viaturas para a corporação, em um investimento de R$
91.731.300.
Além dessa aquisição, desde 2011, foram entregues
11.672 veículos para unidades
da Polícia Militar, por meio do
aporte de recursos da ordem de
R$ 597 milhões.
Formatura
O paraninfo da turma de novos soldados é o coronel Paulo de Tarso Diógenes, nascido
em 30 de outubro de 1952, na
capital paulista. Ele ingressou
na PM em fevereiro de 1972 e
atuou no 3º Batalhão de Choque, no 17º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano (17º
BPM/M), 13º BPM/M, 4º BPTRan, Escola Superior de Sargentos, Academia de Polícia

Militar do Barro Branco
(APMBB), Diretoria de Ensino e Cultura, entre outras unidades.
Como oficial, também serviu na APMBB e no 24º BPM/
M. Já como coronel, ele foi
coordenador operacional e
teve passagens pelo Comando
de Policiamento do Interior-2
(região de Campinas) e CPI-9
(região de Piracicaba). De
2003 a 2006, ele comandou a
Escola Superior de Soldados,
encerrando a carreira em 2008
no CPI-1 (na região de São
José dos Campos).
A turma recebe o nome do
patrono, o soldado Joel Lourenço da Silva, que atuava no 38º
BPM/M. Durante patrulhamento de rotina, em 23 de fevereiro
deste ano, o agente de segurança e o parceiro suspeitaram de
três pessoas em um carro e deram ordem de parada.
Um dos passageiros tentou
fugir, sendo acompanhado pelo
soldado Lourenço, que conseguiu detê-lo na entrada de uma
comunidade, mas foi baleado.
O soldado foi socorrido ao
Hospital São Mateus, mas não
resistiu aos ferimentos.
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Vendas do Tesouro Direto batem
recorde para meses de outubro
A venda de títulos públicos a
pessoas físicas somou R$ 2,085
bilhões em outubro, informou na
sexta-feira (23) o Tesouro Nacional. O valor vendido por meio
do programa Tesouro Direto é
recorde para meses de outubro
e o maior registrado desde março de 2017 (R$ 2,648 bilhões),
quando as vendas tinham atingido o maior valor da história para
um mês.
Pela primeira vez, o volume
de investidores ativos ultrapassou 700 mil, atingindo a marca
de 724.093 pessoas. Apenas no
mês passado, 27.579 participantes passaram a investir em títulos públicos. O número de investidores cadastrados – ativos e

não ativos – totalizou 2.815.930
pessoas.
No mês passado, os títulos
mais vendidos foram os corrigidos pela taxa Selic (juros básicos da economia). Esses papéis
concentraram 53,3% das vendas
em outubro. Em segundo lugar,
vieram os papéis vinculados à
inflação oficial pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor
Amplo (IPCA), que responderam por 29% das vendas.
Em terceiro, ficaram os títulos prefixados (com juros definidos antecipadamente), que
responderam por 17,6% das vendas. Os investimentos de menor
valor continuaram a liderar a
preferência dos aplicadores. As

vendas abaixo de R$ 5 mil concentraram 75,2% do volume
aplicado no mês.
Com o resultado de outubro,
o estoque de títulos públicos
aplicados no Tesouro Direto subiu 1,46% em relação a setembro, alcançando R$ 52,3 bilhões.
Isso ocorreu porque, no mês
passado, o Tesouro resgatou R$
1,805 bilhão. A variação do estoque representa a diferença entre as vendas e os resgates, mais
o reconhecimento dos juros que
incidem sobre os títulos.
O Tesouro Direto foi criado
em janeiro de 2002 para popularizar esse tipo de aplicação e
permitir que pessoas físicas possam adquirir títulos públicos di-

retamente do Tesouro, via internet, sem intermediação de agentes financeiros. O aplicador só
tem de pagar uma taxa à corretora responsável pela custódia
dos títulos. Mais informações
podem ser obtidas no site do
Tesouro Direto.
A venda de títulos é uma das
formas que o governo tem de
captar recursos para pagar dívidas e honrar compromissos. Em
troca, o Tesouro Nacional se
compromete a devolver o valor
com um adicional que pode variar de acordo com a Selic, índices de inflação, câmbio ou uma
taxa definida antecipadamente
no caso dos papéis prefixados.
(Agencia Brasil)

País investe R$ 1,3 bilhão no setor
de petróleo e gás natural em 2018
O país deverá investir este
ano mais de R$ 1,3 bilhão em
pesquisa e desenvolvimento e
inovação na área de petróleo e
gás natural. As projeções foram
feitas na sexta-feira (23), pelo
presidente da Agência Nacional
do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, Décio Oddone,
durante a cerimônia de entrega
do Prêmio ANP de Inovação Tecnológica 2018, no Palácio do
Itamaraty, Centro do Rio.
Os contratos para exploração e produção de petróleo no
pré-sal têm uma cláusula de investimentos em pesquisa, desenvolvimento e inovação (P&DI).
O presidente da ANP se mostrou
otimista em relação aos investimentos em P&DI no futuro. Segundo Oddone, se todos os leilões previstos para os próximos
anos forem efetuados, estes investimentos poderão saltar para
a média anual de R$ 5 bilhões
ou mais, entre 2025 e 2035.

Para que isto ocorra, no entanto, o diretor disse que o país
precisa ter a responsabilidade de
adotar um plano efetivo de inovação no Brasil. “E inovação efetiva. É aquela que você faz todo
santo dia, incrementa, melhorando aos pouquinhos, em procedimentos, em regras, em administração em operação”, disse.
“A Petrobras e o Brasil só
chegaram a uma posição de destaque no mar em operações em
águas profundas, e que possibilitou que a gente chegasse ao nível
que chegamos, e que nos levou
ao pré-sal, porque um conjunto
de profissionais da Petrobras
começou, na década de 80, a adaptar para a nossa costa de forma
operacional a tecnologia utilizada em outros lugares do mundo”.
Prêmio de Inovação Tecnológica
A solenidade de entrega do
Prêmio de Inovação Tecnológi-

ca contou com a presença do
Ministro de Minas e Energia,
Moreira Franco. Nas cinco categorias do Prêmio, concorreram
102 projetos de universidades,
empresas petrolíferas e empresas
brasileiras. A avaliação dos vencedores foi feita com base nos critérios de originalidade, relevância,
aplicabilidade e funcionalidade
da tecnologia e, como critério
de desempate, a produção científica e tecnológica.
O Prêmio ANP foi criado em
2014 e tem como objetivo reconhecer os resultados associados a projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação que representem avanço tecnológica
para o setor de petróleo, gás natural e biocombustíveis, desenvolvidos no Brasil por instituições
credenciadas, empresas brasileiras e empresas petrolíferas, com
recursos da Cláusula de PD&I.
Durante a cerimônia, foi entregue ainda o Prêmio Persona-

lidade Inovação do Ano 2018 e
de Menção Honrosa – Personalidade Inovação Operacional do
Ano 2018.
A primeira homenagem foi
concedida ao professor doutor
Kazuo Nishimoto, pela contribuição à pesquisa, ao desenvolvimento tecnológico e à inovação no setor energético brasileiro.
Titular da Universidade de
São Paulo (USP), ele atualmente concentra suas atividades de
pesquisa na integração de diferentes áreas de conhecimento da
engenharia como principal coordenador do Tanque de Provas
Numérico da USP, onde é coordenador geral.
Já o Prêmio de Menção
Honrosa - Personalidade Inovação Operacional do Ano 2018
foi concedida a Virmondes Alves Pereira, engenheiro civil
pela Universidade Federal de
Uberlândia. (Agencia Brasil)

Governo vai cadastrar imóveis da
União explorados de forma irregular
A partir de janeiro de 2019,
o governo federal iniciará a primeira etapa da coleta de dados
para identificar os imóveis pertencentes à União que estão sendo explorados por particulares
de forma irregular.
Segundo a Secretaria do Patrimônio da União (SPU), do
Ministério do Planejamento,
Desenvolvimento e Gestão, o
último cadastramento ocorreu
há dez anos, constando na base
de dados 636 mil imóveis dominiais.
Por meio de nota, o secretário do Patrimônio da União, Sidrack Correia, estimou em mais
de 200 mil a quantidade a ser
incluída na base de dados.
Inicialmente, serão vistoria-

das as propriedades situadas em
três estados: Rio de Janeiro, São
Paulo e Pará, onde a previsão é
a de checar 21 mil unidades, a
maioria delas (10 mil), no Pará.
No Rio de Janeiro, são 7,5
mil imóveis e, em São Paulo,
3,5 mil. Pelos cálculos da SPU,
só com a inclusão desses imóveis, a arrecadação de taxas patrimoniais deverá ter um aumento de R$ 21,6 milhões.
Situação cartorial e jurídica
Para esse trabalho, a SPU
contratou a empresa Asset Patrimonial e Informática Ltda, vencedora do pregão eletrônico
promovido no último dia 20.
Ela ficará encarregada de

apurar a situação documental, cartorial e jurídica de cada imóvel e
a coleta de dados em campo com
seu georreferenciamento.
Além disso, deverá efetuar
os registros fotográficos de todos os imóveis juntando-os às
demais informações no sistema
de cadastramento da SPU.
As ações no Pará estarão
concentradas em Belém, nos
bairros de Umarizal, Reduto e
Telégrafo. Já no Rio de Janeiro,
o alvo é vistoriar os imóveis localizados na região do Porto
Maravilha, Cidade Nova e centro. E em São Paulo, os 3,5 mil
imóveis estão na Praia Grande,
na Baixada Santista.
Esse trabalho será acompanhado por uma equipe de fisca-

lização da SPU, composta por
técnicos do órgão central e das
superintendências do Pará, São
Paulo e Rio de Janeiro.
Nos casos em que os prédios ou terrenos estão regularmente cadastrados, os ocupantes
inscritos devem recolher à
União uma taxa equivalente a 2%
do valor do imóvel, excluídas as
benfeitorias. As famílias com
renda de até cinco salários mínimos são isentas das taxas.
Existem ainda outras modalidades de utilização como, por
exemplo, a do aforamento oneroso, em que, para a exploração
de uma atividade lucrativa, é fixado o pagamento de 83% sobre o valor do terreno. (Agencia Brasil)

Quase 300 cidades ficaram sem
médicos com saída de cubanos
Pelo menos 285 cidades e
36 Distritos Sanitários Especiais Indígenas (Dseis) ficaram
sem médicos em equipes de prevenção com a saída de profissionais cubanos. O levantamento
foi realizado pelo Conselho Nacional das Secretarias Municipais de Saúde (Conasems). A
entidade acredita, entretanto, que
com o novo edital lançado pelo
Ministério da Saúde a reposição
será rápida e não haverá grandes
prejuízos à população.
No dia 14 deste mês, o governo cubano decidiu encerrar o
acordo com o Brasil que viabilizava a atuação dos profissionais
no Mais Médicos, celebrado por
meio da Organização Panamericana de Saúde (Opas) junto ao
Ministério da Saúde, depois de
declarações do presidente eleito Jair Bolsonaro de que altera-

ria as regras do programa.
Levantamento
O levantamento do Conasems abarcou a situação de 22 estados e do Distrito Federal. Não
repassaram informações municípios do Amazonas, Amapá,
Ceará e Espírito Santo. O estudo mapeou as cidades onde as
equipes de saúde da família tinham como único médico um
profissional cubano. As equipes
são compostas ainda por profissionais de outras áreas da saúde
como enfermeiros e dentistas.
O estado com mais municípios nessa situação é o Rio
Grande do Sul, com 92 cidades.
Em seguida vêm São Paulo, com
43, Paraná, com 26, Minas Gerais, com 23, e Santa Catarina,
com 21. Já no caso dos Distritos Sanitários Especiais Indíge-

nas, o estado com maior prejuízo foi o Amazonas, com 9 localidades cuja equipe de saúde da
família ficou sem médico. Estão no topo do ranking também
Pará e Mato Grosso, estados
onde cinco equipes também ficarão desfalcadas.
O governo cubano determinou que os profissionais cessassem as atividades na terça-feira
com vistas a se deslocar para quatro polos de retorno: Brasília, Manaus, Salvador e São Paulo. A primeira leva partiu da capital federal
rumo a Havana ontem. Contudo,
parte dos médicos ainda deve atuar
por mais alguns dias, até a saída definitiva.A expectativa da Opas é que
o processo de regresso termine no
dia 12 de dezembro.
Poucos transtornos
Na avaliação do Conasems,

a abertura do novo edital aponta
para um processo de reposição
desses profissionais sem grandes impactos negativos. O novo
processo seletivo está com inscrições abertas até 7 de dezembro. Segundo o Ministério da
Saúde, no terceiro dia, o sistema já havia registrado mais de 7
mil inscrições.
“Os munic ípios estão recebendo informações dos médicos que vão substituir. E tem
secretário de saúde já validando e esses médicos já podem
se apresentar para iniciar o trabalho. O tempo que vai ficar
sem médico será pequeno, até
porque eles só atuam na estratégia de saúde da família. É
possível superar esses dias
sem médico sem grandes
transtornos”, avaliou Mauro
Junqueira. (Agencia Brasil)

Brasileiros acreditam em
inflação de 5,6% nos
próximos 12 meses
A expectativa de inflação
dos consumidores brasileiros
para os 12 meses seguintes ficou em 5,6%, segundo pesquisa de novembro da Fundação
Getulio Vargas (FGV). A taxa é
ligeiramente inferior à registrada na pesquisa de outubro
(5,7%).
O indicador é calculado
com base em entrevista com
consumidores, a quem é feita
a seguinte pergunta: na sua opinião, de quanto será a inflação
brasileira nos próximos 12

meses?
De acordo com a coordenadora da Sondagem do Consumidor da FGV, Viviane Seda
Bittencourt, os consumidores
têm mantido projeções para a
inflação cada vez mais parecidas com as de especialistas de
mercado. Isso pode ser explicado, pelo menos em parte,
pela desaceleração da inflação
de itens importantes da cesta de
consumo, como os combustíveis e a energia elétrica. (Agencia Brasil)

Caixa anuncia nova etapa de
plano de demissão voluntária
A Caixa Econômica Federal
anunciou na sexta-feira (23) nova
etapa do Programa de Desligamento de Empregado (PDE),
com período de adesão de 26 a
30 de novembro. O programa
está aberto aos empregados com
mais de 15 anos na instituição,
aposentados ou aptos a se aposentar até o fim deste ano, ou
com adicional de incorporação
de função de confiança.
O banco espera a adesão de
até 1,6 mil funcionários, que
deverá gerar economia de R$
324 milhões por ano, caso a expectativa seja atingida. Desde
2016, 12,5 mil empregados se
desligaram da Caixa, dos quais
8,6 mil por meio de programas
de demissão voluntária.
O anúncio da nova etapa do
plano ocorre um dia depois de a

assessoria do futuro ministro da
Economia, Paulo Guedes, confirmar a indicação do economista Pedro Guimarães para a presidência da C aixa. Com passagem pelos bancos Bozano Simonsen, BTG Pactual e Brasil
Plural, Guimarães é PhD em
economia pela Universidade de
Rochester, nos Estados Unidos, com especialização em
privatizações.
Nos nove primeiros meses
do ano, a Caixa lucrou R$ 11,5
bilhões, ganho recorde e
83,7% maior que o registrado
no mesmo período de 2017.
De acordo com a instituição, a
queda de 7,1% nos gastos de
pessoal em relação aos mesmos meses do ano passado
contribuiu para o aumento do
lucro. (Agencia Brasil)

MME e ANP defendem revisão
da subvenção ao óleo diesel
O ministro de Minas e Energia (MME), Moreira Franco,
admitiu na sexta-feira (23) que
acredita ter chegado a hora de se
rever a política de subvenção ao
óleo diesel, concedido em maio
pelo governo federal em decorrência da greve dos caminhoneiros que paralisou o país. Em entrevista concedida após a cerimônia de entrega do Prêmio
ANP de Inovação Tecnológica
2018, no Rio de Janeiro, Moreira Franco ressaltou, no entanto
que essa é uma atribuição da área
Econômica.
“Olha, eu acho [que é chegado o momento de revisar o programa de subsídio]. Agora, essa
questão é uma atribuição da Fazenda [Ministério], que está
acompanhando isso. Na realidade o MME é quem fornece os
subsídios necessários, mas não
tem poderes para fiscalizar sobre o transporte, que é do âmbito do Ministério dos Transportes, enquanto a questão das finanças é com a Receita”, disse.
Também presente à cerimônia, o diretor-geral da Agência
Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP),
Décio Oddone, vê na redução do
preço do diesel em razão da queda do preço do barril do petróleo no mercado internacional,

uma boa oportunidade para que
se antecipe o fim de subsídio ao
diesel, acordado para acontecer
no final de dezembro.
Questionado pelos jornalistas se não seria hora de acabar
com o subsídio, Oddone foi categórico: “Tá! Mas está é uma
decisão política. O que aconteceu no ano passado: o diesel caiu
23 centavos, mas a opção tomada foi manter o acordo. A mesma situação está se repetindo
agora em novembro. Resta agota tomar a decisão: se nada for
feito se mantém o programa ou
se vai fazer uma atenuação – não
baixa o preço e espera dezembro. Mas eu acredito que é uma
oportunidade muito boa e que a
gente aproveite o momento”.
Décio Oddone citou números sobre a evolução dos preços
que indicam que o subsídio já foi
praticamente zerado na maior
parte do país e que apenas nas
regiões Norte e Nordeste permanecem em defasagem, mas de
apenas alguns centavos, pelo litro do combustível.
O desconto de R$ 0,46 sobre
o litro do diesel foi um dos pontos negociados pelo governo federal com as lideranças do movimento de caminhoneiros para tentar pôr fim à paralisação iniciada
em maio. (Agencia Brasil)

EBC lança segundo Plano
de Demissão Voluntária
A Empresa Brasil de Comunicação (EBC) informou na
sexta-feira (23) aos seus funcionários que lançará na próxima
terça-feira (27) o segundo Plano de Demissão Voluntária
(PDV II). Diferentemente do
primeiro, iniciado em dezembro
de 2017, todos os empregados
do quadro efetivo poderão aderir a este PDV, sem limite de idade ou tempo de casa. O objetivo
do plano, que aproveita neste ano
de 2018 orçamento remanescente do anterior, é a readequação da estrutura organizacional
da EBC, o redimensionamento
de sua força de trabalho e a redução de custos.
Como incentivo financeiro
para desligamento voluntário, os
que aderirem ao PDV irão receber o equivalente a 24 salários
mensais, limitado ao valor máximo mensal de R$ 9,8 mil – um
total de R$ 235,2 mil. Como
incentivo social, a EBC pagará
quantia equivalente a 12 meses
do valor que o empregado rece-

be de reembolso do plano de
saúde, e também a soma de 12
meses da contribuição da empresa para os participantes do fundo de pensão. A soma dos valores dos incentivos financeiros e
sociais não pode ultrapassar o
teto de R$ 300 mil.
A rescisão do contrato de trabalho dos empregados que aderirem ao PDV será efetivada na
modalidade “a pedido”, com pagamento dos direitos trabalhistas. Por ser “a pedido”, o empregado não receberá verbas rescisórias de caráter indenizatório,
como aviso prévio indenizado e
multa de 40% sobre o saldo do
Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço (FGTS).
A opção pelo PDV não significa adesão automática. O desligamento está condicionado ao
orçamento disponível. Caso haja
um número maior de adesões do
que o orçamento, terão prioridade os empregados mais idosos
e com mais tempo de casa.
(Agencia Brasil)
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Cais do Valongo recebe título de
Patrimônio Mundial da Unesco
Ministro do STJ nega recurso
que pede revisão da
condenação de Lula
O ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ), Felix
Fischer, negou na sexta-feira
(23) o recurso apresentado
pela defesa de Luiz Inácio
Lula da Silva que pede a revisão da condenação do expresidente no caso do triplex
do Guarujá. O teor da decisão de Fischer, que é o responsável pelos casos relacionados à Lava Jato no STJ, ainda
não foi divulgado.
Lula foi condenado pelo
Tribunal Regional Federal da 4ª
Região a 12 anos e um mês de
prisão por corrupção e lavagem

de dinheiro. Por determinação
do juiz Sergio Moro, o ex-presidente cumpre pena provisoriamente na Superintendência
da Polícia Federal, em Curitiba, desde 7 abril.
No recurso especial, encaminhado ao STJ no início de
setembro, a defesa de Lula pediu que fossem suspensos os
efeitos da condenação de Lula
até que o processo seja julgado definitivamente na corte
superior. Se o recurso fosse
deferido, Lula poderia ser liberto e voltar a ficar elegível.
(Agencia Brasil)

Governo deverá ofertar 100
mil vagas para o Fies em 2019
O Fundo de Financiamento
Estudantil (Fies) deverá ofertar,
em 2019, 100 mil vagas financiadas pelo governo. O número
de vagas está em resolução publicada na sexta-feira (23) no
Diário Oficial da União. A oferta está condicionada à disponibilidade de R$ 500 milhões provenientes do orçamento do Ministério da Educação.
A decisão foi tomada pelo
Comitê Gestor do Fundo de Financiamento Estudantil e consta no Plano Trienal do Fies para
o período de 2019 a 2021.
O Fies oferece financiamento com condições especiais no
ensino superior privado para estudantes que atendam determinados
critérios. Entre eles, está a exigência de ter tirado pelo menos 450
pontos e não podem ter zerado a
redação no Exame Nacional de
Ensino Médio (Enem), em uma
ou mais edições desde 2010.

Novo Fies
O novo Fies foi anunciado no
ano passado. O programa passou
a ter uma modalidade financiada
diretamente pela União, voltada
para estudantes com renda familiar per capita mensal de até três
salários mínimos, ou seja R$
2.862, nos valores de 2018. Neste ano foram disponibilizadas
também 100 mil vagas nessa
modalidade.
As outras duas modalidades
incluídas no P-Fies são financiadas com recursos de fundos
constitucionais regionais e do
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social
(BNDES). O risco de crédito é
assumido pelos bancos. Foram
disponibilizadas, em 2018, 210
mil vagas. A partir do próximo
ano, o P-Fies não terá um número definido de vagas, a oferta
será condicionada à demanda.
(Agencia Brasil)

Risco país está em
nível aceitável, diz Fux
O ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal (STF),
disse na sexta-feira (23) que o
país tem segurança jurídica
para atrair investidores estrangeiros e mostrou coragem para
enfrentar o problema da corrupção, com a Operação Lava
Jato. A afirmação foi feita durante palestra no simpósio Segurança Jurídica: Risco Brasil,
promovido pela Câmara BrasilIsrael de Comércio e Indústria
do Rio de Janeiro.
“Em matéria de risco país
nós estamos hoje em um índice bem aceitável no mundo.
Pode parecer paradoxal, mas
a atuação honesta do Poder
Judiciário na Operação Lava
Jato, muito antes de denegrir
a imagem do país, mostrou
que o país tem coragem para
ser passado a limpo, é um
país que tem coragem de
combater esse flagelo mundial, que é a corrupção, e tem
coragem de mostrar como
está combatendo a corrupção”, afirmou o ministro.
Fux destacou que a segurança jurídica visa transmitir pre-

visibilidade ao cidadão, para
ele saber o que pode, ou não
pode, ser feito. Segundo o ministro, essa previsibilidade
está garantida para atrair investidores. “O risco Brasil está
ótimo, os investidores perderam o medo com relação ao
Brasil. Então, novos tempos
virão, bastante alvissareiros. E
por outro lado, a segurança jurídica está garantida por várias
regras.”
O ministro acrescentou
ainda que os investidores podem confiar que Brasil e Israel têm uma relação muito “frutífera”, que tende a melhorar
com o novo governo. “A relação agora tende a ser acrescentada por uma relação ideológica mais forte ainda, tendo em
vista que o presidente [eleito,
Jair Bolsonaro] ostensivamente declarou seu apoio a Israel.”
Em seguida, Fux, que é judeu, destacou a importância
dos debates para as comemorações de 60 anos de criação
da Câmara Brasil-Israel de Comércio e Indústria do Rio.
(Agencia Brasil)

O Cais do Valongo, maior
porto de entrada de negros escravizados na América Latina,
recebeu na manhã de sexta-feira (23) o título de Patrimônio
Mundial da Organização das
Nações Unidas para a Educação,
a Ciência e a Cultura (Unesco).
O sítio arqueológico fica na
zona portuária do Rio de Janeiro e foi descoberto em 2011,
durante escavações das obras do
Porto Maravilha.
Para a representante da
Unesco no Brasil, Marlova Noleto, a entrega do título não se
trata de um prêmio, mas de uma
forma de reforçar a responsabilidade do Poder Público em
preservar a memória e cultura
afrobrasileira.
“Relembrar a importância do

conhecimento da história para
superar a discriminação e desigualdades é fundamental e esse
sítio sensível só tem comparação, em paralelo, com o sítio do
Holocausto. São eventos da história e da humanidade que a lista
do patrimônio mundial da Unesco ajuda a relembrar, e ao relembrar a gente pode dizer ‘nunca
mais’. Nunca mais porque a humanidade não pode assistir silenciosa tamanhos atos de violação de direitos humanos, quer
seja pela cor da pele ou por crenças religiosas”, declarou.
As placas simbólicas foram
entregues para representantes de
instituições federais, estaduais
e municipais e para membros da
sociedade civil, durante um seminário em homenagem ao Dia

da Consciência Negra, comemorado em 20 de novembro.
O objetivo da cerimônia é
debater os desafios de gestão e
interpretação do Cais do Valongo e fazer uma reflexão sobre a
necessidade de se avançar no
processo de gestão compartilhada do sítio.
História
Segundo estimativas, cerca
de 1 milhão de negros chegaram
ao continente desembarcando
no Cais do Valongo, construído
em 1811 e aterrado em 1911.
Por sua magnitude, o local pode
ser considerado o lugar mais
importante de memória da diáspora africana fora da África.
O sítio foi inscrito na Lista
do Patrimônio Mundial da Unes-

co em 2017 e recebe hoje o título oficial. Segundo a Unesco,
o Cais foi incluído na lista por
atender o critério VI do Guia
para a Implementação da Convenção do Patrimônio Mundial
que diz respeito à ligação do local a acontecimentos e tradições
vivas, ideias ou crenças, obras
artísticas e literárias de significação universal excepcional.
Para a Unesco, o Cais do Valongo é um sítio arqueológico
sensível, porque abriga memórias que remetem a aspectos de
dor e sobrevivência na história
dos antepassados dos afrodescendentes, que hoje totalizam
mais da metade da população
brasileira e marcam as sociedades de outros países do continente americano. (Agencia Brasil)

Moro apresentará no início do
governo projeto de combate ao crime
O juiz federal Sergio Moro,
confirmado para o Ministério da
Justiça, disse na sexta-feira (23)
que vai apresentar em 2019 um
projeto com medidas contra a
criminalidade sustentado em
três eixos: combate à corrupção,
ao crime organizado e aos crimes violentos. Moro participou
nesta sexta-feira do Simpósio
Nacional de Combate à Corrupção, promovido pela Fundação
Getulio Vargas (FGV), no Rio de
Janeiro.
“Primeiro [vou] apresentar
um projeto de lei contra a corrupção logo no início da legislatura. Sempre com respeito ao
Parlamento, com abertura ao diálogo. Corrupção está desenfreada, crime organizado está cada vez
mais forte. Crime violento, que
afeta a todos, principalmente minorias. É um projeto em gestação.
O foco vai ser agenda contra corrupção, anticrime organizado e
contra o crime violento.”
Para Moro, serão necessárias algumas mudanças nas leis
criminais para dar suporte ao
combate efetivo às ilegalidades.

Como exemplo, ele citou a necessidade de mudar o sistema de
progressão de pena e regime.
“Tem que se proibir progressão de regime para o preso que
mantém vínculo com organizações criminosas. Tem que liberar preso apto para ressocialização. Se colocar em liberdade, vai
apenas potencializar aquela organização criminosa. Serve
como desestímulo ao ingresso
dos presos nessas organizações
criminosas”, afirmou.
“As penas até já são elevadas,
o problema é o tempo de prisão
real. Tem que mexer na progressão. Tem casos bárbaros, de sangue, que em pouco menos de 10
anos a pessoa já está progredindo. Às vezes parricidas [quem
mata os pais] saindo em Dia das
Mães”, acrescentou.
Alternativas
Moro defendeu ainda a aprovação de leis que deem respaldo
legal à realização de “operações
disfarçadas”, sem que isso comprometa a punição futura do criminoso. “Nos Estados Unidos

são feitas operações disfarçadas.
É preciso colocar na lei que vender ou entregar droga a um agente disfarçado constitui crime. A
mesma coisa em relação a armas
e lavagem de dinheiro. Não exclui o crime. O policial está lá
para revelar o crime.”
O futuro ministro destacou
ainda a necessidade de se distinguir o que é crime nos casos em
que a Justiça Eleitoral muitas
vezes classifica como caixa 2 –
doações não declaradas de campanha a políticos.
“O problema é que hoje algumas condutas criminais extremamente complexas, muitas vezes envolvendo lavagem de dinheiro com conta no exterior,
estão sendo interpretadas
[como] de competência da Justiça Eleitoral. A lei tem que deixar claro que se é corrupção não
é caixa 2, é corrupção, não é
competência da Justiça Eleitoral. Crime de caixa 2 não se configura se há crime mais grave.
Sem demérito à Justiça Eleitoral, ela não tem condições de
apurar essas condutas.”

Moro destacou que há um
desejo por melhoria na Justiça
e na segurança pública e que o
Brasil não pode mais naturalizar
a situação dos elevados índices
de criminalidade, da mesma forma como deixou de considerar
natural a hiperinflação que havia
no passado. Segundo ele, o caminho é aperfeiçoar as instituições. “Temos crença de que problemas permanentes são quase
problemas naturais, que temos que
conviver com elevados índices de
criminalidade. Isto é falso. Temos
que melhorar nossas instituições
e melhorar as respostas para esse
tipo de problema.”
O futuro ministro comparou
o momento atual ao que o país
já viveu. “[Quando havia] a hiperinflação, a gente dizia que o
Brasil era assim mesmo, que tínhamos de aprender a conviver
com ela, que não se podia fazer
nada”, disse Moro, definindo a
essência do projeto que apresentará ao Congresso em 2019.
“É um Plano Real contra a alta
criminalidade no Bras il.”
(Agencia Brasil)

Indicado para Ministério da Educação
defende valores tradicionais
Em carta aberta divulgada na
sexta-feira (23), o filósofo Ricardo Vélez Rodríguez, confirmado para o Ministério da Educação, defende “valores tradicionais” na educação brasileira
com destaque para os municípios na educação, visando a projeção internacional. Também afirmou que vai trabalhar para valorizar os professores do Ensino
Fundamental e Médio.
De acordo com o futuro ministro, esses pilares sustentam
os desejos da sociedade
brasileira. “Pretendo colocar a
gestão da Educação e a elaboração de normas no contexto da
preservação de valores caros à
sociedade brasileira, que, na
sua essência, é conservadora e
avessa a experiências que pretendem passar por cima de valores tradicionais ligados à preservação da família e da moral
humanista.”

Segundo Rodríguez, desde o
governo de Getúlio Vargas, a
educação é formatada “de cima
para baixo”, ou seja, do governo
federal para o municipal, o que
põe em “segundo plano a perspectiva individual e as diferenças regionais”.
“Assistimos a uma desvalorização da figura dos professores, notadamente no Ensino Fundamental e Médio. Ora, essa situação negativa deve ser revertida mediante uma política educacional que olhe para as pessoas. O sistema educacional deve
olhar mais para as pessoas ali
onde elas residem: nos municípios”, diz.
O futuro ministro defende
ainda que é preciso “recolocar a
nossa Educação Básica, Superior, Profissional e Tecnológica
em patamares que nos posicionem em destaque no contexto
internacional”, sem dar mais de-

talhes sobre o assunto. Ele conclui a carta com o slogan de campanha do presidente eleito, Jair
Bolsonaro. “Brasil acima de
tudo, Deus acima de todos.”
O nome do colombiano Ricardo Vélez Rodríguez foi
anunciado na quinta-feira (22) à
noite por Bolsonaro como futuro ministro.
Cenário atual
Atualmente, o governo municipal é responsável sobretudo
pela oferta de educação infantil
e dos primeiros anos do ensino
fundamental, ou seja, até o 5º
ano. A educação do 6º ao 9º ano
é compartilhada com os estados
que, por sua vez, assumem a maior parte do ensino médio.
O financiamento é um dos
maiores entraves para o maior
protagonismo dos entes federados. Um dos principais mecanismos de financiamento da edu-

cação básica é o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da
Educação Básica (Fundeb), cuja
manutenção está em discussão
no Congresso Nacional. Um dos
pleitos é que a União, ente que
mais arrecada impostos, aumente a porcentagem de transferência de recursos para estados e
municípios.
Em discussão no Congresso
Nacional, cujo debate foi interrompido várias vezes, o projeto
Escola sem Partido, conta com
apoio de correligionários do
governo eleito. A proposta estabelece em ambientes educacionais o “respeito às crenças religiosas e às convicções morais,
filosóficas e políticas” de pais
e alunos, ao colocar como precedência os valores de ordem
familiar sobre a educação escolar nos aspectos relacionados à
educação moral, sexual e religiosa. (Agencia Brasil)

Cirurgia de Jair Bolsonaro é
adiada para depois da posse
Prevista para 12 de dezembro, a cirurgia para retirada da
bolsa de colostomia usada pelo
presidente eleito Jair Bolsonaro foi adiada. A informação
consta de boletim médico
emitido na sexta-feira (23) à
tarde pelo Hospital Israelita
Albert Einstein. Bolsonaro
esteve no Einstein pela manhã
e foi submetido a exames laboratoriais, de imagem e a consultas médicas.
Segundo os médicos, ele
“encontra-se bem clinicamente
e mantém ótima evolução, porém os exames de imagem ain-

da mostram inflamação do peritônio e processo de aderência
entre as alças intestinais”. Devido a esse quadro, a equipe informou que decidiu, em reunião
multiprofissional, “postergar a
realização da reconstrução do
trânsito intestinal.”
Bolsonaro será reavaliado
em janeiro para definição do
momento ideal da cirurgia. Assinam o boletim os médicos
Antônio Luiz Macedo, cirurgião, Leandro Echenique, clínico e cardiologista, e Miguel
Cendoroglo, diretor superintendente do Albert Einstein.

O presidente eleito chegou
no final da manhã de sexta-feira, a São Paulo para realizar
os exames pré-operatórios.
A avaliação médica precede
a realização da terceira cirurgia a que Bolsonaro será
submetido, desde que foi esfaqueado no abdômen por Adélio Bispo, durante ato político,
em Juiz de Fora (MG), em 6 de
setembro.
Ele fez uma cirurgia inicial,
de grande porte, na Santa Casa
de Juiz de Fora, depois uma segunda, já no Einstein, para corrigir a aderência. A estimativa é

que o período de recuperação
dessa terceira cirurgia demore
de 10 a 15 dias.
Bolsonaro decolou de Brasília para São Paulo e pousou no
aeroporto de Congonhas. Ele foi
para o hospital de carro, escoltado por policiais federais. Um
forte esquema de segurança foi
montado nos arredores do Albert Einstein.
A retirada da bolsa de colostomia estava prevista para 12 de
dezembro - 20 dias antes da posse, marcada para 1º de janeiro.
Uma nova data só será marcada
em janeiro. (Agencia Brasil)
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Em Abu-Dhabi Sérgio Sette irá
encerrar temporada da F-2

Sérgio Sette Câmara
Hermann Tilke a pista é uma das
mais modernas do calendário da
F-2 e recebe as provas do Campeonato desde 2010. Além disso, por ser uma corrida realizada
a noite, a temperatura também é
mais agradável e oferece aos pi-

lotos uma condição de pilotagem
muito confortável.
Levando-se em conta o excelente retrospecto que Sérgio
mostrou ao longo do ano, quando já acumulou oito pódios, naturalmente o objetivo do jovem

mineiro é o de novamente fazer
uma grande corrida e, mais do que
isso, buscar a primeira vitória da
temporada num momento em que
ele, particularmente, já está fora
da disputa direta pelo título.
“Tivemos um ano de 2018
muito proveitoso. Apesar dos
problemas no carro no começo
da temporada, bem como, meu
acidente em Mônaco, consegui
mostrar o meu potencial e, com
isso, os resultados surgiram naturalmente. Nesse momento não
adianta ficar pensando somente
na posição final do Campeonato.
Quero fazer um fim de semana
excelente aqui em Abu-Dhabi,
extrair o máximo de mim e do
equipamento e, logicamente, finalizar a temporada com vitória
não seria nada mal. Vou trabalhar
100% focado para estas duas corridas e, quando tudo acabar, no
domingo, vamos ver como ficou
a tabela”, explicou Sette.

Copa Internacional de MTB é destaque
na agenda dos ciclistas Shimano
Foto/ Eduardo Rodrigues

Ao todo, dez atletas do Shimano Sports Team estarão em Congonhas (MG) na decisão da competição de mountain bike. Em
Santa Catarina, Ricardo Pscheidt disputa o Desafio Márcio May e Lucas Borba compete na final do Estadual de Downhill

Kennedi Lago
Apesar de o fim da temporada estar próximo, o Shimano
Sports Team terá 12 ciclistas em
ação em provas nos estados de
Minas Gerais e Santa Catarina
neste final de semana. Dez
deles estarão em Congonhas
(MG), onde será realizada a decisão da Copa Internacional de
MTB. Outros dois competem no
Sul do País: Ricardo Pscheidt
(Trek/Shimano/Giro 29) estará
no Desafio Márcio May, em Rio
de Sul (SC), e Lucas Borba (Manoel Marchetti/Shimano/Maxxis) disputará a final do Campeonato Catarinense de Downhill,
em Urubici (SC).
Na cidade histórica de Congonhas, duas provas internacionais farão parte da programação
da Copa Internacional de MTB: a
final da Copa do Mundo de Eliminator (XCE), realizada de forma inédita na competição e também no Brasil, e a UCI Marathon
Series, já tradicional na etapa,
disputa com 60 km de extensão
e 1.572 m de altimetria. Entre os
dez representantes da marca japonesa, Mario Couto e Rubinho
Valeriano (ambos da Sense Fac-

tory Racing) estão confirmados
no XCE, marcado para a tarde de
domingo (25), bem como na
Maratona do dia anterior.
Já os demais estão inscritos
somente na UCI Marathon Series, prova que será realizada na
tarde do sábado (24): Edson Rezende, Pedro Lage e Wolfgang
Olsen (os três do Caloi Avancini
Team), Kennedi Lago, Mario Veríssimo e Luiz Eduardo Ferreira
(os três da Squadra Oggi), Daniel Grossi (Team Groove XCO) e
Guilherme Muller (Sense Factory Racing).
Disputa pelo título da CIMTB - Na super elite, Rubinho
Valeriano e Guilherme Muller
estão entre os mais bem classificados do Shimano Sports Team,
após três etapas. Enquanto Rubinho é o terceiro, com 151 pontos, Guilherme Muller é o quinto, com 104. O top 5 tem ainda o
líder Luiz Cocuzzi, com 181,
Henrique Avancini, com 152, e
José Gabriel Marques, com 124.
Na sub-23, Mario Couto lidera
com folga para Edson Rezende:
são 138 pontos para Mario, contra 97 para Edson. Já na sub-35,

Luiz Eduardo Ferreira é o quarto, com 94. O líder de sua categoria é Danillo Henrique Silva,
com 129.
Desafio Márcio May - Rio do
Sul receberá no domingo a 12ª
edição do Desafio Márcio May
de Ciclismo de Estrada e Mountain Bike. Um dos mais experientes ciclistas do Shimano
Sports Team, Ricardo Pscheidt
está confirmado na disputa do
mountain bike, com largada às
8h40, em percurso de 60 km pelas trilhas e estradas de terra da
região.
Catarinense de Downhill - A
etapa decisiva do Campeonato
Catarinense de Downhill (DH)
será realizada neste fim de semana, em Urubici, na Pedra
Furada. Lucas Borba, o Lukinha,
estará em ação no evento, que
também contará pontos para o
ranking nacional da modalidade.
Mais uma vez, o atleta contará
com a precisão da tecnologia de
freios Ice Tech da Shimano, para
ajudá-lo a conseguir o máximo
de aproveitamento nas descidas
sem perder controle de sua
bike. Enquanto o sábado terá
treinos livres na programação
do evento, no domingo a qualificatória será às 10h, e a final
começará às 14h.
Suporte Neutro Shimano - O
Ironman 70.3 de Fortaleza encerra neste fim de semana a temporada de provas do circuito no
País. A competição terá o
Suporte Neutro da Shimano,
apoio técnico aos inscritos
em provas, independente da marca da bicicleta, componentes e
patrocinadores. O serviço, presente nas principais competições
do País, é feito, a partir deste

ano, em parceria com a Blue
Cycle Distribuidora (distribuidor exclusivo da Shimano no Brasil). O evento contará com uma
tenda básica da Shimano no check-in, outras duas tendas de suporte avançado montadas no percurso do ciclismo, além de duas
motos percorrendo o circuito,
ambas equipadas com rodas reservas.
Novidades Shimano - Em
2018, a Shimano fez o lançamento do tradicional grupo de ciclismo de estrada 105 R7000, totalmente remodelado: são novas
tecnologias herdadas do DuraAce, alavancas de STI adequadas
para mãos menores (de mulheres por exemplo) e freio a disco
hidráulico - finalmente regulamentado pela Confederação Brasileira de Ciclismo (CBC). Vale
destacar que o ciclismo de estrada é uma modalidade bastante
praticada por atletas de MTB,
como complemento aos treinos.
Também neste ano, a marca
lançou o XTR M9100 e atendeu
ao pedido dos fãs com a configuração de 12 velocidades, trazendo muitas outras inovações.
O grupo apresenta um cassete
totalmente inovador com pinhões de amplo alcance de 1045D ou 10-51D, freios com 2 ou
4 pistões, e um novo cubo com a
nova tecnologia Shimano Micro
Spline. Um novo projeto de configuração de freios e alavancas,
que permite ao ciclista posicionar seus comandos, incluindo a
alavanca de canote retrátil de selim “dropper post” XTR, em uma
situação otimizada para máximo
conforto e acionamento rápido.
Mais
informações
no
site: bike.shimano.com.br

Finais da Liga NESCAU
reunirão 1.200 jovens e grandes
nomes do esporte no Pacaembu

Foto/ João Pires

Foto/ James Gasperotti

Anunciado como piloto de testes da equipe McLaren, brasileiro enfrenta último desafio de 2018
O circuito de Yas Marina, em
Abu-Dhabi, nos Emirados Árabes, recebe neste fim de semana
a 12ª e última rodada dupla do
Campeonato Mundial de F-2.
Após ter sido anunciado como
novo piloto de testes da equipe
McLaren de F-1 o brasileiro Sérgio Sette Câmara (YOUSE | Banco BMG | MRV | CCR | CEMIG |
GASMIG | Usiminas | Americanet | Lubrax) irá enfrentar o seu
último desafio oficial de 2018.
Ocupando a sexta posição no
Campeonato o brasileiro de 20
anos terá pela frente uma pista
bastante desafiadora. Com longas
retas a pista do Oriente Médio
proporciona bons pontos de ultrapassagem utilizando o artifício da asa móvel. Por outro lado
o traçado árabe é extremamente
complexo contando ao todo com
21 curvas e um total de 5.554
metros de extensão. Projetada
pelo renomado arquiteto alemão

Futsal na Liga NESCAU
As finais da Liga NESCAU
Jovem Pan serão realizadas
neste sábado (24) e domingo
(25), a partir das 8h, no Pacaembu. Mais que premiar os
melhores, o encerramento de
uma das maiores competições
estudantis do Brasil será uma
celebração. Celebração pelo
recorde de 7.660 alunos/atletas de 300 instituições de ensino de São Paulo. Celebração
pelo reconhecimento como a
única competição nacional a
incluir portadores de deficiência entre as promovidas pela
iniciativa privada. Celebração
pela consolidação do evento
que deve crescer nos próximos
anos, sempre calcado no conceito “Aqui todo mundo Joga”.
A programação das finais
vai ser intensa e envolverá
1.200 alunos/atletas. No sábado (24) serão disputadas as finais de futsal e handebol, às
8h45. A partir das 10h, a garotada poderá acompanhar um
amistoso entre os times de
Nestlé e da Jovem Pan. Na sequência, começa a cerimônia
de premiação das modalidades
individuais (judô, natação, tênis
de mesa, atletismo e ginástica,
além dos medalhistas de bronze das coletivas), que contará
com a presença de três Embaixadores da Liga NESCAU, o
ex-nadador Thiago Pereira, a
judoca Mayra Aguiar e o jogador de basquete Yago Mateus.
No período da tarde recomeçam os jogos e, às 18h, os campeões de handebol e futsal sobem ao pódio.
No domingo é a vez das finais de basquete, vôlei e handebol, com início às 8h15. A
partir das 11h30 começa a premiação das modalidades basquete sobre rodas, vôlei sentado e basquete, atividade que
contará com a presença do armador Yago Mateus. Após o almoço recomeçam as partidas
decisivas até que se definam os
campeões, que receberão suas
medalhas a partir das 18h.
A Liga NESCAU também
promove homenagens especiais, com troféus de Destaque
para os “Capitães sem Braçadeira”, meninos e meninas que
tiveram atitudes positivas ao
longo da competição. Também
serão premiadas histórias de
superação no paradesporto.
Ainda no sábado, outra atividade que promete agitar o Pacaembu será o Concurso Batalha
das Torcidas Spalding que,
como o próprio nome indica,

escolherá as escolas com torcedores mais animados e organizados. E durante os dois
dias de finais, a NBA fará ativação e jogos de meia-quadra,
com distribuição de brindes.
Evolução – Nas três edições anteriores, a LIGA NESCAU era conhecida como
Copa Nescau. Para 2018, não
é apenas o nome mudou. A
competição cresceu de cinco
para 15 modalidades, incluindo mais opções de paradesporto. Os alunos paulistas
competiram em futsal, vôlei,
basquete, handebol, atletismo,
ginástica artística, natação, tênis de mesa e judô. O paradesporto esteve presente com
atletismo, basquete sobre rodas, tênis de mesa, vôlei sentado, natação e judô.
O número de participantes
também subiu. Passou de cinco para mais de sete mil estudantes da rede pública, privada, ONGs e associações, clubes e demais instituições. São
meninos e meninas que competiram nas categorias pré-mirim (sub-12 anos), mirim (sub14) e infantil (sub-16).
Para incentivar ainda mais
a garotada, a LIGA NESCAU
escolheu sete embaixadores
para a competição de 2018: a
jogadora de vôlei Tandara, o
craque Falcão, do futsal, a judoca Mayra Aguiar, o ex-nadador Thiago Pereira, a ginasta Flávia Saraiva, a paratleta Verônica
Hipólito e o jogador de basquete Yago Mateus. As rodadas da
quarta edição do torneio foram
disputadas nos clubes Sírio, Juventus e Esperia.
A realização da LIGA NESCAU representa uma importante iniciativa de marca de achocolatados da NESTLÉ, com o objetivo 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.
Para promover a LIGA
NESCAU, A NESTLÉ conta com
a parceria do Grupo Speed, responsável por toda a operação do
torneio. A comunicação da marca
fica a cargo da Agência Ogilvy e
toda a identidade visual é tratada
pela FutureBrand. Informações
sobre a LIGA NESCAU® Jovem
Pan
estão disponíveis no
link www.nestle.com.br/nescau/
liga-nescau, na fanpage de
NESCAU® e
no
site www.nescau.com.br.
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Pré-venda da nova GL 1800 Gold Wing
Completamente reprojetada, a nova Honda
GL 1800 Gold Wing está mais compacta, leve
e potente. Dotada da mais atualizada tecnologia disponível, reconfirma-se como a referência máxima em seu segmento. O novo
modelo tem pré-venda anunciada para o Brasil por R$ 136.550 na versão Gold Wing e R$
156.550 na versão Tour. As primeiras unidades serão entregues a partir de fevereiro de
2019. Os modelos têm garantia de 3 anos, sem
limite de quilometragem e Honda Assistence
em 5 países da América do Sul.
A nova Gold Wing está mais compacta e
leve (- 48 kg) que a versão precedente. Seu
motor preserva a arquitetura boxer de 6 cilindros, agora com cabeçotes Unicam de quatro
válvulas. Aperfeiçoado na gestão eletrônica,
o motor pode ser ajustado de acordo com quatro diferentes riding modes – TOUR, SPORT,
ECON e RAIN. Acelerador eletrônico, controle de tração, assistente de partida em subidas e sistema Start&Stop são outros aperfeiçoamentos introduzidos ao modelo na versão
2019.
Apesar de preservar a mesma capacidade cúbica (1.833 cc), o motor da Gold Wing
ganhou mais potência (126 cv) e torque (17,34
kgf.m) além de estar 6,2 kg mais leve e 33,5
mm mais curto que o motor da Gold Wing
anterior.
Acoplado ao motor está a última geração do moderno câmbio de dupla embreagem DCT (Dual Clutch Transmission) com
sete marchas. O piloto tem a opção de utilizá-lo no modo plenamente automático ou
selecionar a marcha desejada através de comandos “+” e “–” situados no punho es-

querdo do guidão. O câmbio DCT que equipa a nova Gold Wing oferece ainda a inédita modalidade ‘Walking Mode’, que movimenta a motocicleta em velocidade limitada (1,8 km/h à frente e 1,2 km/h em marcha a ré) para auxiliar o piloto nas manobras de estacionamento.
O inédito chassi duplo trave de alumínio fundido sob pressão é 2 kg mais leve
que o anterior. A posição de pilotagem, assim como o posicionamento do motor na
estrutura, foi avançada. Tal solução associada à introdução de uma inovadora suspensão dianteira por duplo braço oscilante
resultou em um comportamento estável e
fluido tanto em velocidades baixas, típicas
dos percursos urbanos, como em rápidas rodovias e percursos com curvas.
Na nova suspensão dianteira da Gold
Wing, a função amortizante do sistema está
separada do sistema de direção, o que resulta em 40% a mais de agilidade na ação
do guidão.
A suspensão traseira é também inédita e
se vale de uma balança de suspensão do tipo
monobraço Pro-Arm conectada ao sistema
Pro-Link, solução que favoreceu aspectos de
manutenção e design, contribuindo para a ação
mais progressiva da suspensão traseira, que
assegura maior estabilidade e conforto.
Tanto a suspensão dianteira como a traseira dispõem de regulagem eletrônica automática, que obedece à impostação selecionada do Riding Mode. Também é possível intervir na regulagem da pré-carga da mola do
amortecedor posterior através de um prático
comando elétrico. São quatro as opções de

ajuste consoantes à utilização: só piloto,
piloto+bagagem, piloto+passageiro e
piloto+passageiro+bagagem.
Quanto aos freios, na Gold Wing 2019 está
present e o consagrado sistema D-CBS
(Dual Combined Braking System) com
ABS de última geração, que distribui a
potência frenante nas duas rodas de acordo com o ajuste do RidingMode. O freio
dianteiro tem cálipers de seis pistões que
atuam em dois discos de 320 mm, na traseira o cáliper é de três pistões e o disco

Nacionais

Fiat Strada chega renovada

A picape Fiat Strada chega renovada com
o pack Cross Road, lançado no Salão do Automóvel de São Paulo. O pacote especial da
Mopar reforça o DNA off-road da versão
Strada Adventure 1.8. Composto por acessórios como extensor de caçamba multifuncional, que serve ainda como divisor e rampa para
motos, o kit conta ainda com capa para banco
impermeável, protetor de soleira e badge na
lateral.
A família Fiat Strada compreende as ver-

sões Adventure 1.8 Cabine Dupla e Freedom
1.4 Cabine Dupla, além das versões Working
1.4 Cabine Simples, Hard Working 1.4 Cabine Simples, Hard Working 1.4 Cabine Estendida e Hard Working 1.4 Cabine Dupla.
A Fiat Strada Freedom 1.4 Cabine Dupla
lançada recentemente com a chegada da linha 2019 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 oferece 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, traz
de série rodas de liga leve 14", faróis de neblina com detalhes cromados, para-choque com
skid plate, capota marítima, maçanetas das
portas e retrovisores na cor do veículo e sensor de estacionamento traseiro. Além disso,
conta com vidros e trava elétricos, rádio B6
Connect, entrada USB para carregar dispositivos e ler dados, volante em couro com comando do rádio, iluminação do porta-luvas,
retrovisores com ajuste elétrico, para-sóis com
espelhos e novos bancos com tecido exclusivo 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.
Aversão topo de linha Adventure 1.8 traz
de série central multimídia com TV digital,
CD/DVD player , rádio AM/FM, conexão
Bluetooth, navegador GPS e câmera traseira de estacionamento. Como novidade
na linha 2019 chegaram os pneus Scorpion
ATR (All Terrain). Ela conta ainda com
uma ampla gama de itens incluídos nas
versões Working e Hard Working, como
bússola e inclinômetros, volante em couro
com comando de rádio, capota marítima e
rodas de liga leve de 16 polegadas. Isso
torna a Adventure um dos mais completos
produtos de seu se gmento. O único opcional
é o diferencial Locker.

Ford Ka Sedan com
câmbio automático
Com o lançamento da linha 2019 o Ford
Ka Sedan passou a oferecer pela primeira
vez a opção do câmbio automático e outras
novidades que ampliaram os atrativos do modelo. Em pouco mais de dois meses no mercado, a versão automática já responde por
mais de 25% das vendas do sedã.
Junto com a transmissão automática de
seis velocidades o Ka Sedan introduziu o novo
motor 1.5 de três cilindros com duplo comando de válvulas variável, que além de ser o
mais potente – 136 cv – também está entre
os mais econômicos do segmento. Esse conjunto mecânico, considerado o mais moderno
da classe, garante arrancadas rápidas e boas
retomadas mesmo com lotação completa.
A direção elétrica bem escalonada é leve
nas manobras de estacionamento e firme em
velocidade na estrada, passando segurança.
O interior espaçoso e bem-acabado tem bancos amplos que oferecem boa retenção e parecem pertencer a um segmento superior. O
porta-malas acomoda a bagagem da família
e oferece versatilidade no uso diário.
O Ka Sedan traz ainda reforços estruturais na carroceria que o tornaram mais seguro na proteção tanto de adultos como de crianças e surpreende pelo nível de silêncio a
bordo, com isolamento acústico eficiente. A
oferta de equipamentos é outro diferencial que
tem levado o sedã da Ford a se destacar em
diferentes comparativos diante dos concorrentes.

Desde a versão SE, o Ka Sedan 1.5 automático vem de série com ar-condicionado, direção elétrica, vidros elétricos dianteiros, computador de bordo, rádio Bluetooth, volante e banco do motorista com ajuste de altura, piloto automático e faróis de neblina.
O pacote SE Plus acrescenta central multimídia SYNC 3 com tela flutuante de 6,5 polegadas, duas entradas USB iluminadas de

carregamento rápido, retrovisor elétrico, vidro elétrico traseiro e sensor de estacionamento.
Aversão Titanium traz equipamentos não
encontrados em outros concorrentes, como
seis airbags, controle de estabilidade e tração
(AdvanceTrac), assistente de partida em rampa e partida sem chave Ford Power, além de
bancos de couro, câmera de ré e alarme volumétrico.
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316 mm. O pneu dianteiro é 130/70 R1 8,
enquanto, atrás o pneu é um 200/55 R16.
A Honda GL 1800 Gold Wing 2019 continua sendo a única motocicleta da atual produção mundial dotada de Airbag de série.
Design e equipamentos: um evidente salto para a modernidade
O conceito aerodinâmico do novo modelo
difere do anterior, no qual havia uma ampla
área entre o piloto e o para-brisa, que criava
uma grande “ilha” de ar calmo mesmo em
velocidades elevadas.

Agora o piloto fica mais próximo do parabrisa, regulável tanto em altura como em inclinação, e um apurado estudo aerodinâmico
permitiu melhorar não só o coeficiente aerodinâmico, visando melhor desempenho e eficiência, como dar a piloto e passageiro o conforto dinâmico digno de uma Gold Wing.
Os assentos continuam individuais para
piloto e passageiro, a ergonomia é impecável
e no “top box” e nas protetivas malas laterais
há capacidade de transportar uma grande
quantidade de bagagem - 110 litros.
Neste novo cockpit se destaca o painel
com tela TFT colorida de 7 polegadas, que
oferece o mais completo nível de informações sobre a motocicleta, sistema de áudio,
navegação e do controle de tração
HSTC(Honda Selectable Torque Control),
regulagem de suspensão e Cruise Control.
A Gold Wing 2019 é compatível com o
Apple CarPlay e a conectividade é facilitada pela porta USB e Bluetooth. Abaixo, a
lista dos principais itens da rainha das GrãTurismo, renovada para continuar a nº 1 da
categoria.
A Honda Gold Wing estará disponível
nas cores cinza fosco para a versão GL 1800
Gold Wing e vermelha para a versão GL 1800
Gold Wing Tour. Esta última se difere oferecendo a transmissão DCT de 7 velocidades
- ante a de 6 marchas convencionais na versão Gold Wing - airbag, suspensão traseira
com ajustes eletrônicos pré-definidos em
quatro posições (somente piloto, piloto e bagagem, piloto e passageiro, piloto, passageiro e garupa), altura do para-brisa e top box
adicional.

Creta ganha versão
Smart

O Hyundai Creta acaba de ganhar uma
nova versão. Trata-se da configuração Smart,
que já está à venda nas concessionárias da
rede em todo o País, com preço sugerido de
R$ 83.490.
Ocupando espaço entre as versões Attitude 1.6 MT e Pulse Plus 1.6 AT, o Creta Smart
é equipado com motor 1.6 de 130 cv e torque
de 16,5 kgf.m, acoplado ao câmbio automático de seis velocidades, e dispõe de ampla oferta de equipamentos de conforto e segurança,
como controle de estabilidade e tração, assistente de partida em rampa, sinalização de frenagem de emergência, piloto automático com
controles no volante e sensores traseiros de
estacionamento.
O veículo conta com todos os itens já oferecidos na versão Attitude 1.6 MT, entre eles

o sistema Stop & Go de parada e partida automática, as rodas de liga leve de 16 polegadas, os vidros elétricos dianteiros e traseiros
com one-touch (descida) para o motorista, o
monitoramento de pressão dos pneus e o computador de bordo. Em ação especial de lançamento, as primeiras 1,2 mil unidades produzidas sairão de fábrica com faróis de neblina de série.
Assim como as demais configurações
– Attitude, Pulse Plus, Sport e Prestige –,
o Creta Smart está disponível em oito cores: as tradicionais Branco Polar e Preto
Onix, sem custo adicional; os tons metálicos Prata Metal, Prata Sand, Cinza Titanium e Bronze Terra, e as pinturas perolizadas Verde Forest e Vermelho Chilli, estas com acr éscimo de R$ 1.100.

Confira abaixo a lista de versões e preços do Creta:
Hyundai Creta 2019
Hyundai Creta Attitude 1.6 6MT
R$ 77.890
Hyundai Creta Smart 1.6 6AT
R$ 83.490
Hyundai Creta Pulse Plus 1.6 6AT
R$ 91.890
Hyundai Creta Sport 2.0 6AT
R$ 97.890
Hyundai Creta Prestige 2.0 6AT
R$ 103.990

CAOA Chery lança
três novos modelos
A CAOA Chery fez sua estreia no Salão
Internacional do Automóvel de São Paulo,
apresentando ao mercado brasileiro três novos veículos: o sedã Arrizo 5, e os SUVs Tiggo 5X e o Tiggo 7. Os lançamentos reforçam a estratégia agressiva, marcada pela
grande oferta de modelos nacionais nos mais
variados segmentos.
Primeiro sedã da montadora, o Arrizo 5
chega para revolucionar o segmento com o
motor 1.5L Turbo Flex, o único da categoria,
e uma lista de conteúdo repleta de itens tecnológicos que fazem do modelo um veículo
sofisticado e de muita personalidade, mas, ainda assim, acessível.
No segmento de SUVs os modelos Tiggo
5X e Tiggo 7, ambos com moderno motor
Turbo Flex, vão ampliar a participação da
CAOA Chery na categoria, que já conta com
o Tiggo 2, um dos maiores sucessos de ven-

das no mercado nacional dos últimos meses.
Dinâmico e aventureiro, o Tiggo 5X foi pensado para quem busca um veículo com flexibilidade para uso urbano e na estrada. Desenvolvido na plataforma modular T1X, referência em qualidade, o modelo tem como pontos fortes o design e a extensa lista de itens
de série.
No Tiggo 7, o nível de sofisticação elevado e a presença de conteúdos tecnológicos
de altíssimo nível, fazem do SUV um produto
premium para quem busca requinte e performance. Outro grande diferencial do modelo é
o design. O Tiggo 7 foi desenvolvido a partir
do premiado conceito Chery TX e utiliza elementos que combinam modernidade e elegância, com a originalidade esportiva e a robustez do segmento.
A montadora já tinha em seu line up os
modelos Tiggo 2 e New QQ.

