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Inflação fica negativa em 0,21%; é a
menor taxa para novembro desde 94

Ministério da Fazenda defende
manutenção do teto de gastos
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Jungmann chama de “tragédia”
mortes em tentativa de assalto a banco

Onyx Lorenzoni levanta
dúvidas sobre a atuação

do Coaf

Esporte

São Paulo, 8, 9 e 10 de dezembro de 2018www.jornalodiasp.com.br
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DÓLAR

OURO

EURO

Comercial
Compra:   3,88
Venda:       3,88

Turismo
Compra:   3,86
Venda:       4,10

Compra:   4,44
Venda:       4,44

Compra: 142,50
Venda:     171,36

Fonte: Climatempo

Manhã Tarde Noite

21º C

15º C

Sábado: Céu nu-
blado com possi-
bilidade de garoa
de dia e à noite

Previsão do Tempo

Manhã Tarde Noite

27º C

13º C

Domingo: Dia de
sol, com nevoeiro ao
amanhecer. As nu-
vens aumentam no
decorrer da tarde.

Manhã Tarde Noite

31º C

19º C

Segunda: Sol e au-
mento de nuvens
de manhã. Panca-
das de chuva à tar-
de e à noite.

Dólar encerra
semana em
alta, valendo

R$ 3,89
A cotação da moeda norte-

americana encerrou a semana
em alta de 0,53%, a R$ 3,8950
para venda. O dólar oscilou
durante a semana com a inter-
venção do Banco Central
para aumentar a liquidez da
moeda com leilões extraor-
dinários de venda futura,
com compromisso de re-
compra. A ação manteve o
patamar da moeda abaixo de
R$ 3,90, mas não evitou a
quarta alta seguida da sema-
na. O dólar tem uma alta acu-
mulada de 17,55% no ano.

O índice B3, da Bolsa de
Valores de São Paulo (Bo-
vespa), terminou a semana
em baixa de 0,82%, com
88.115 pontos. Os papéis
da Petrobras fecharam em
alta, registrado 0,65% en-
quanto as ações das princi-
pais companhias encerra-
ram em baixa, como Vale
com menos 2,10%; Itau com
desvalorização de 0,75% e
Bradesco com perdas de
0,47%. (Agencia Brasil)

O ministro extraordinário
da transição, Onyx Lorenzoni,
confirmado para a Casa Civil,
disse  na sexta-feira (7), em
São Paulo, que há setores que

Onyx Lorenzoni

tentam destruir a reputação do
presidente eleito, Jair Bolsona-
ro, e que é necessário separar
“o joio do trigo”.

A afirmação foi em resposta

a um relatório do Conselho de
Controle de Atividades Financei-
ras (Coaf) sobre movimentação
financeira atípica de um ex-as-
sessor do deputado estadual Flá-
vio Bolsonaro (PSL-SP).

“Setores estão tentando des-
truir a reputação do sr. Jair Mes-
sias Bolsonaro. No Brasil, a gen-
te tem que saber separar o joio do
trigo. Nesse governo é trigo. (...)
Onde é que estava o Coaf no men-
salão, no petrolão?”, disse o minis-
tro, que participou de um debate
com empresários em São Paulo.

O relatório do Coaf,  divul-
gado esta semana pelo jornal O
Estado de  São Paulo , informa
que o ex-assessor e policial mi-
litar Fabrício José Carlos de
Queiroz teria movimentado R$
1,2 milhão entre janeiro de 2016
e janeiro de 2017.         Página 4
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O ministro da Segurança
Pública, Raul Jungmann,
classificou na sexta-feira (7)
como uma “tragédia” a mor-
te de seis pessoas feitas re-
féns por criminosos que ten-
taram assaltar duas agências
bancárias na cidade de Mila-
gres (CE), a cerca de 60 quilô-
metros de Juazeiro do Norte, na
madrugada desta sexta-feira.
Segundo o ministro, episódios
como este reforçam a necessi-
dade de os serviços de inteli-
gência das forças de segurança

federais e estaduais atuarem em
conjunto.

“O Ceará vem reduzindo
os índices de violência, mas
tragédias como esta, infeliz-
mente, acontecem. Na me-
dida em que possamos nos
antecipar e evitar, poupare-
mos vidas”, disse Jungmann
ao participar, em Fortaleza,
da inauguração da regional
nordestina do Centro Inte-
grado de Inteligência de Se-
gurança Pública (Ciispr-
NE).                        Página 3
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Fiat/Minas e Sada
Cruzeiro fazem
duelo mineiro
neste sábado

O sábado (8) será movimentado na Superliga
Cimed masculina de vôlei 2018/2019. A oitava ro-
dada do turno terá cinco jogos amanhã e todos com
transmissão, sendo pelo Globoesporte.com, TV
Gazeta, Canal Vôlei Brasil e SporTV. Um dos des-
taques fica por conta do confronto mineiro entre
Fiat/Minas (MG) e Sada Cruzeiro (MG), que será
às 20h30, na Arena Minas, em Belo Horizonte (MG),
e será mostrado pelo SporTV 2.                Página 7
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Kartismo: Alberto Otazú
estreia na Copa São Paulo

Light de Kart
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Alberto  Otazú

Depois de dois anos e meio competindo com
sucesso em certames de Rental Kart, o jovem Al-
berto Otazú (Alpie Escola de Pilotagem/Baterias
Tudor/Mundo Koi/AVSP/No Fire Services/Rolley
Ball) vai estrear neste sábado (8) na 10ª etapa da
Copa São Paulo Light de Kart, que será realizada no
Kartódromo Internacional Aldeia da Serra, em Ba-
rueri (SP).

“Estou muito feliz em poder fazer esse salto para
uma etapa de kart profissional. Essa é a minha pri-
meira experiência com karts com motor Parilla de
dois tempos e calçados com pneus MG Pneus”, co-
memora Alberto Otazú, que acumula 170 pódios,
com 83 vitórias, 84 voltas mais rápidas e 76 poles
no kartismo amador.

Alberto Otazú vai fazer as três provas da rodada
final da Copa São Paulo Light de Kart na categoria
Sprinter pela equipe Mega Kart/RBC Preparações/
MG Pneus/IMC, comandada por Vagner Robson dos
Santos, utilizando o Kart Mega Black 2.0. Página 7

O Clube da Comunidade
(CDC) Arena Radical,  loca-
l izado no bairro da Vila
Olímpia, em São Paulo, re-
cebe neste domingo (9) a
sétima edição do Pedal das
Capivaras.  Com o tema
“Contagiando as Crianças”,
o passeio cicl íst ico tem
como foco principal consci-

São Paulo tem ação social e
ambiental em prol da

despoluição do Rio Pinheiros
entizar os jovens da comuni-
dade local do Coliseu, em
uma ação direta com esses
moradores, para falar sobre a
importância da despoluição
do Rio Pinheiros, além de 
chamar atenção dos ciclistas,
da sociedade e dos órgãos
responsáveis para essa im-
portante questão.    Página 7

Jessé e Jadson
confirmam vagas no
CT em Sunset Beach
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Jessé Mendes (SP)

Mais dois brasileiros confir-
maram seus nomes no grupo dos
32 surfistas que vai disputar o tí-

tulo mundial de 2019 no últi-
mo dia do WSL Qualifying Se-
ries no Havaí.            Página 7

Preço dos alimentos aumenta
4,10% de janeiro a novembro

em São Paulo
O Departamento Intersindi-

cal de Estatísticas e Estudos So-
cioeconômicos (Dieese) revela
que alimentos puxaram alta da
inflação no município de São
Paulo em novembro.

De janeiro a novembro de
2018, a taxa acumulada foi de
4,10% e a variação anual, entre
dezembro de 2017 e novembro
de 2018, foi 4,39%.

Segundo o Dieese, entre os
grupos abordados pela pesquisa,
o setor de alimentação apresen-
tou variação de 0,80%. Transpor-
te registrou 0,62%, vestuário,
0,33%, recreação, 0,22%, edu-
cação e leitura, 0,14%, despesas
pessoais, -0,12%, habitação, -
0,17%, equipamentos domésti-
cos, -0,32%; e despesas diversas,
-0,53%.                         Página 5

Moro anuncia nomes para
 a PRF e Secretaria de
Defesa do Consumidor

Operação Comércio Legal
 faz 1.161 atendimentos



Operação Comércio Legal
 faz 1.161 atendimentos
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CESAR
 NETO

MÍDIAS

O jornalista Cesar Neto assina esta coluna (diária) de po-
lítica desde 1993. Na imprensa, publicada no jornal “O DIA”
(3º mais antigo diário em circulação em São Paulo - SP). Via
Internet desde 1996, o site www.cesarneto.com foi um dos pio-
neiros no Brasil. No Twitter desde 2018, @CesarNetoReal

S O B R E  

Ainda sob os holofotes das comemorações dos 501 anos das
reformas protestantes [31 de outubro], que só se consolidou
pela popularização dos textos da literatura bíblica, tanto a Câmara
de São Paulo como ...

L I V R O S 

... a Assembleia Legislativa paulista tiveram solenidades co-
memorando ao Dia [2º domingo de dezembro] da Bíblia. Pelo
fato desta coluna ser a única [no Brasil] a tratar do cotidiano dos
políticos que se elegem ...   

D A 

... enquanto pastores ou dirigentes de igrejas [católicas e -
 cada vez mais - evangélicas] eleitos vereadores, prefeitos ou vi-
ces, deputados estaduais, distritais [Brasilia] e federais, governa-
dores e vices, senadores e os ...  

C U L T U R A 

... 2 suplentes, além de Presidentes e vices da República [por
enquanto católicos]. Por isso, não posso deixar de fazer citações,
ainda que correndo o risco de não citar todos [demais Estados e
Distrito Federal] ...   

B Í B L I C A 

... Em São Paulo não há como não citar o crescimento do PRB,
do ex-senador e agora prefeito do Rio Crivella. Em tempo: a Igreja
Universal do Reino de Deus, de Edir Macedo, tá fazendo 41 anos.
Aliás editou ...

N O 

... uma bíblia pra presente [pelos 40 anos da IURD com caixa
de madeira luxuosamente tratada]. A Assembleia de Deus Belém
[a maior do Brasil], da família de José Wellington, com as filhas
Marta Costa na ALESP ... 

E S T A D O

... e Rute Costa [ambas PSD] na Câmara paulistana, [fazendo
91 anos em São Paulo], além do irmão Paulo Freire (PR) na Câ-
mara Federal. Gilberto Nascimento [pai e filho], deputado fede-
ral e vereador na Câmara ... 

S Ã O    

... Câmara de São Paulo [ambos pelo PSC do qual são presi-
dentes paulista e paulistano]. Por fim, não há como não citar que
a Igreja do Evangelho Quadrangular é a que mais cresce no Esta-
do de São Paulo, pela ... 

P A U L O 

... liderança inconteste do pastor Rocco, pai do 1º eleito [Ri-
naldi Digilio] pra Câmara de vereadores de São Paulo, também
pastor e liderança maior dos movimentos da juventude. Em 2018,
mais que nunca houve ... 

[ B R A S I L ]  

... ainda mais crescimento dos chamados evangélicos [já fo-
ram protestantes] nas eleições pras Assembleias estaduais, Câ-
mara Federal, Senado e agora um eleito Presidente sob o manto
Cristão  ! 

EDITOR
  
A coluna (diária) de política do jornalista Cesar Neto foi

se tornando referência das liberdades possíveis. Ele está diri-
gente na Associação “Cronistas de Política de São Paulo”.
Recebeu Medalha Anchieta (Câmara de São Paulo) e Colar
de Honra ao Mérito (Assembleia de São Paulo)

_________________________
EMAIL  cesar@cesarneto.com

A Operação Comércio Le-
gal, que acontece desde 26 de
novembro em uma área de 22 mil
metros quadrados no quadriláte-
ro que fica entre o Largo da Con-
córdia e a Avenida Rangel Pes-
tana, mapeou a presença de
1.205 ambulantes ilegais na re-
gião. Apenas dois deles possuí-
am o Termo de Permissão de
Uso (TPU), documento conce-
dido pelo governo municipal
que permite a comercialização
de produtos. A iniciativa tem o
objetivo de combater a presen-
ça de camelôs ilegais, melhorar
a mobilidade e dar atendimento
social. Atualmente, cerca de 330
mil pessoas circulam diariamen-
te pela região, que conta com
211 lojas de comerciantes lega-
lizados, que pagam impostos e

têm seus negócios prejudicados
pela presença dos ilegais.

Em dez dias de operação,
foram prestados 1.161 atendi-
mentos feitos pela Secretaria
Municipal de Desenvolvimento
Econômico (SMDE), que apoia
a operação. Foram cadastradas
553 pessoas pelo Programa Ope-
ração Trabalho (POT), que conce-
de bolsas e promove a reinserção
no mercado de trabalho e outras
608 encaminhadas ao Centro de
Apoio ao Trabalho e ao Empre-
endedorismo  (CATe).

A Secretaria Municipal de
Direitos Humanos e Cidadania 
(SMDHC) cadastrou 261 pes-
soas no Centro de Referência e
Atendimento para Imigrantes 
(CRAI) e 740 receberam orien-
tações gerais. Do total de aten-

dimentos feitos pela
pela Secretaria Municipal de
Desenvolvimento e Assistência
Social (SMADS), 252 foram
encaminhadas para pernoitar em
nos Centros Temporários de
Acolhimento (CTA) e 106 fo-
ram assistidos em outros cen-
tros especializados.

Com o apoio da Guarda Ci-
vil Municipal (GCM) e da Polí-
cia Militar, por meio da Opera-
ção Delegada, as equipes
da Secretaria Municipal das
Subprefeituras apreenderam
1.200 sacos de mercadorias
com camelôs irregulares. Dois
camelôs com TPUs falsos foram
presos pela Polícia Civil e nove
pessoas foram detidas por van-
dalismo. Os agentes das subpre-
feituras também estão envolvi-

dos em trabalhos de pintura, ca-
pinação e raspagem de publici-
dade em postes. A Autoridade
Municipal de Limpeza Urbana 
(AMLURB) apoia a ação com a
colocação de papeleiras e na re-
alização dos serviços de varrição
e remoção de entulhos.

Para garantir a mobilidade e
segurança dos usuários, princi-
palmente pedestres, desde o dia
12 de novembro 20 agentes
da Companhia de Engenharia de
Trânsito (CET) e
da SPTrans estão na região numa
ação preventiva. Até o dia 24 de
dezembro, véspera de Natal,
a SPTrans promove a alteração
de itinerários de ônibus afim de
evitar o tráfego no chamado mi-
olo do Brás, onde ocorre a mai-
or concentração de pessoas.

Prefeitura, Igreja Universal e Ministério
Público Estadual fecham acordo sobre

situação do Templo de Salomão
Na sexta (7), a Prefeitura de

São Paulo, a Igreja Universal do
Reino de Deus e o Ministério
Público de São Paulo (MPE)
assinaram Termo de Ajustamen-
to de Conduta (TAC), com o ob-
jetivo de solucionar as pendên-
cias existentes, garantindo o in-
teresse público maior.

O Termo de Ajustamento de
Conduta (TAC) viabilizará a fina-
lização do licenciamento da edi-
ficação do templo, garantindo a
observância de parâmetros urba-
nísticos, bem como soluções
viárias, de sustentabilidade e de
acessibilidade, além de seguran-

ça a local público, com alto ín-
dice de frequência.

Além disso, encaminha solu-
ção para a concretização da do-
ação pela Igreja Universal
à Cohab/SP de terreno com
17.851 m²  localizado no perí-
metro de competência da Sub-
prefeitura da Mooca. Esta doa-
ção é compensação prevista na
Lei nº 16.237/15 e Decreto
56.768/16 e viabiliza que
a Cohab/SP possa construir no
local Habitações de Interesse
Social – HIS.

O TAC estabelece ainda
obrigações para as partes envol-

vidas, inclusive multas pecuniá-
rias para a Igreja Universal, em
caso de não cumprimento das
mesmas, bem como estabelece
as obrigações da Prefeitura de
São Paulo quanto ao licencia-
mento, a fim de que a situação
seja resolvida no prazo máximo
de dois anos, a partir da assina-
tura do acordo.

Dessa forma, para o comple-
to e definitivo licenciamento do
Templo, a Igreja Universal deve-
rá atender a várias exigências
da Secretaria de Urbanismo e
Licenciamento, da Secretaria do
Verde e Meio Ambiente e

da Secretaria de Transportes,
bem como garantir o pagamen-
to de pendências fiscais  exis-
tentes. Por outro lado, a  Prefei-
tura  se compromete a analisar
os documentos apresentados
pela Igreja Universal e expedir
as devidas licenças. E a Cohab/
SP deverá submeter a propos-
ta de doação do imóvel ao 
Conselho Municipal de Habi-
tação. Ainda, de acordo com
o Termo de Ajustamento  assi-
nado, a Igreja Universal e
a Cohab/SP deverão apresentar
relatórios trimestrais ao MPE
das medidas efetivadas.

Prefeitura de São Paulo anuncia melhorias em
linha na Vila Mariana com miniônibus acessíveis

Na semana em que é come-
morado o Dia Internacional das
Pessoas com Deficiência (3 de
dezembro), a Prefeitura anuncia
a ampliação da frota e melhori-
as da linha 476L-10 (Metrô Vila
Mariana - Lar Escola São Fran-
cisco). O itinerário passa a ser
atendido por miniônibus acessí-
veis com espaço para até  quatro
cadeiras de rodas, piso baixo e
sem catracas. Além disso, a ope-
ração é estendida para os finais
de semana e o trajeto sofre alte-
rações, para contemplar os equi-
pamentos públicos e privados
que atendem pessoas com defi-
ciência na região, como Lar Es-
cola São Francisco, AACD,
APAE, Dorina Nowill Para Ce-
gos, unidades da Rede Lucy
Montoro, entre outros.

“São dezessete paradas que
ligam as unidades de saúde, em
uma linha especial, voltada para
as pessoas que fazem reabilita-
ção. É importantíssimo que a
gente possa ter um tratamento
diferenciado para facilitar o
acesso às pessoas que precisam
se locomover entre esses equi-
pamentos”, disse o prefeito.

As mudanças operacionais
na linha terão início no sábado
(8). Cada miniônibus contará
com um auxiliar de bordo para
ajudar os passageiros no embar-
que e desembarque. Além disso,
seguindo o padrão de treinamen-

to  oferecido a motoristas, co-
bradores e fiscais, será entregue
a cada um deles uma cartilha ela-
borada pela Secretaria Munici-
pal da Pessoa com Deficiência 
em conjunto com a SPTrans,
com informações sobre o aten-
dimento às pessoas com defici-
ência no transporte público.

Para o Secretário Municipal
de Mobilidade e Transportes,
João Octaviano Machado Neto,
“é muito gratificante entregar
para a população ônibus acessí-
veis e modernos em uma linha
que atende a famílias e pessoas
com deficiência. As melhorias na
linha, como ampliação de horá-
rio, itinerário e atendimento aos
fins de semana, trarão a qualida-
de necessária para os passageiros
com mobilidade reduzida”.

O secretário da Pessoa com
Deficiência, Cid Torquato, res-
salta a importância do serviço
para a cidade. “É nessa região que
temos a maior concentração de
equipamentos voltados ao aten-
dimento das pessoas com defici-
ência. Com os novos veículos e
um trajeto pensado em atender
essa demanda, estamos mostran-
do que São Paulo é uma cidade
inclusiva, preocupada com o
bem-estar de seus munícipes”.

O presidente da SPTrans,
Paulo Cézar Shingai, explica que
“as linhas identificadas com selo
SP+ possuem ônibus com uma

configuração inovadora, total-
mente acessíveis, atendendo a
necessidade do passageiro com
mobilidade reduzida”. 

Sobre as mudanças
A linha 476L-10 passará a

operar nos dias úteis e aos finais
de semana, das 6h às 20h, com
28 partidas de segunda à sexta-
feira e 15 partidas aos sábados e
domingos, com uma estimativa de
transportar cerca de 560 passagei-
ros por dia. O itinerário foi esten-
dido para três novas ruas e os veí-
culos passarão a circular em par-
te das ruas Napoleão de Barros,
Estado de Israel e Botucatu.

Além da mudança no trajeto,
toda a linha passa a contar com
miniônibus plenamente adapta-
dos para o atendimento a pesso-
as com mobilidade reduzida, em
substituição ao ônibus do tipo
Padron, que operava somente
nos dias úteis, até então.

Os novos miniônibus ofere-
cem acessibilidade completa,
não têm catracas (são equipados
com validador) e contam com
piso baixo e porta dianteira com
acesso por meio de rampa, além
de suspensão pneumática com
sistema de movimentação verti-
cal, que permite o rebaixamen-
to do veículo para facilitar o
embarque e desembarque.  

Estes veículos têm capacida-
de para 13 passageiros sentados

e 19 em pé. A capacidade total de
transporte é para 36 passageiros.
Os veículos têm as mesmas ca-
racterísticas dos miniônibus que
operam na linha 605A-10 Centro
Paralímpico – Metrô Jabaquara.

A frota da cidade conta com
14.351 ônibus, 95% de acessi-
bilidade nos veículos e está sen-
do renovada constantemente.
Somente entre 2017 e 2018,
foram entregues 2.500 veículos
novos ao sistema, sendo 1.316
durante o ano de 2018.

Cartilha “Acessibilidade
Treinamento Transporte Co-
letivo”

O secretário da Pessoa com
Deficiência, Cid Torquato, en-
tregará alguns exemplares da
cartilha produzida pela SPTrans e
utilizada no treinamento aos
operadores do sistema de ônibus
municipais.

A cartilha instrui os operado-
res quanto à postura correta para
auxiliar o embarque e desembar-
que de passageiros com defici-
ência ou mobilidade reduzida.
Durante o treinamento, os pro-
fissionais do transporte têm os
olhos vendados, parte dos mem-
bros imobilizados ou são colo-
cados em uma cadeira de rodas.
O objetivo é sensibilizá-los so-
bre a dificuldade enfrentada pelo
passageiro com mobilidade re-
duzida em seu dia a dia.

Aplicativo informa desempenho
 de alunos da rede estadual

Pais e alunos da rede es-
tadual  de  ensino podem
acompanhar, pelo próprio ce-
lular, o desempenho durante o
ano letivo, após o lançamento
do “Minha Escola SP”. Diver-
sos docentes estão em fase de
registrar, na Secretaria Esco-
lar Digital da Educação, os re-
sultados dos estudantes, por
meio da plataforma lançada
em agosto deste ano.

Vale destacar que o siste-
ma foi concebido para se tor-
nar um canal de comunicação
direto e gratuito com a rede.
A iniciativa compila as prin-
cipais informações dos estu-
dantes na unidade de ensino,
como boletim, registro de
frequência e carteirinha estu-
dantil, entre outras.

“Como a rede estadual é
extensa, desejamos ouvir os

estudantes e os servidores
para ampliarmos o diálogo”,
salienta o secretário de Esta-
do da Educação, João Cury.
De acordo com o responsável
pela pasta, o objetivo é desen-
volver uma estratégia para ve-
rificar os desafios e oportu-
nidades existentes na rede.

Na fase inicial de implan-
tação, o aplicativo está dispo-
nível para celulares e tablets
com sistema Android. Desen-
volvido pela Coordenadoria de
Informação, Monitoramento e
Avaliação Educacional
(CIMA), o serviço também
permite que os usuários avali-
em a merenda escolar do dia.

Classificação
Os alunos podem classifi-

car a merenda e opinar se gos-
taram ou não do cardápio ofe-

recido. Assim, os jovens con-
tam têm uma enquete para a
avaliação negativa ou positi-
va da refeição. Os dados são
encaminhados às coordena-
dorias da Secretaria da Edu-
cação, que replanejarão os
cardápios a partir das respos-
tas.

A estudante Alícia Orne-
las,  da 3º série do Ensino
Médio da Escola Estadual
Professor Antonio José Lei-
te, tem a plataforma no tele-
fone celular e já participa das
avaliações. “Ficou muito mais
prático para emitirmos nos-
sos pontos de vista”, afirma.

A diretora da unidade de
ensino, Kátia Yamamoto, res-
salta que o sistema novo ofe-
rece facilidade à rotina esco-
lar dos estudantes. “O aplica-
tivo é útil pela interação dos

pais e dos alunos com os ser-
vidores”, enfatiza.

“Estamos trabalhando em
situações que sejam boas para
todos. Devemos ouvir os alu-
nos, para que possamos me-
lhorar e construir a escola da
melhor forma possível”, ava-
lia o coordenador da Coorde-
nadoria de Infraestrutura e
Serviços Escolares (CISE),
Júlio Ramos.

Outra inovação proporci-
onada pelo “Minha Escola
SP” foi a carteirinha estudan-
til digital, que vem com a fo-
tografia, nome, série e unida-
de. Cada uma traz um QR
Code para identificar o aluno
dentro da rede. O documento
pode ser visualizado sem a
necessidade de conexão com
a internet, após o acesso ini-
cial.
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O preço da gasolina nas refi-
narias vai passar neste sabado (8)
para R$ 1,5585 por litro. O rea-
juste médio da Petrobras é de
1,60%. Esse é o segundo reajuste
em dezembro. No dia 1º, o preço
subiu para R$ 1,5339 e permane-
ceu neste patamar por quatro dias.
Antes disso, estava por R$ 1,5007.

Nos dias 13 (R$ 2,2294) e 14
de setembro (R$ 2,2514), tam-
bém houve elevação, mas depois
ocorreram várias quedas consecu-

tivas até o fim de novembro.
Já o diesel permanece a R$

2,3606 desde 30 de setembro,
quando o  preço saiu de R$
2,2964, valor que começou a ser
cobrado em 31 de agosto.

A política de preços da Pe-
trobras para a gasolina e o die-
sel vendidos às distribuidoras
segue o preço de paridade de im-
portação, formado pelas cota-
ções internacionais dos produ-
tos, acrescentando os custos que

importadores teriam, como
transporte e taxas portuárias,
entre outros.

 “A paridade é necessária por-
que o mercado brasileiro de com-
bustíveis é aberto à livre concor-
rência, dando às distribuidoras a
alternativa de importar os produ-
tos. Além disso, o preço conside-
ra uma margem que cobre os ris-
cos como volatilidade do câmbio
e dos preços”, diz a Petrobras.

Ainda de acordo com a em-

presa, a gasolina e o dieesel ven-
didos às distribuidoras não são
os mesmos produtos à disposi-
ção dos consumidores nos pos-
tos de combustíveis. Para as dis-
tribuidoras, são ofertados com-
bustíveis tipo A, como gasolina
antes da combinação com o eta-
nol e diesel sem adição de bio-
diesel. Os produtos vendidos aos
postos são formados pelo tipo
A misturado a biocombustíveis.
(Agencia Brasil)

Inflação fica negativa em 0,21%; é a
menor taxa para novembro desde 94
O Índice Nacional de Preços

ao Consumidor Amplo (IPCA)
teve queda de preços de 0,21%
em novembro, divulgou  na sex-
ta-feira(7), no Rio de Janeiro, o
Instituto Brasileiro de Geogra-
fia e Estatística (IBGE). O IPCA
mede a inflação oficial do país.

O resultado foi o menor des-
de julho de 2017, quando houve
queda de 0,23%. Se avaliados
apenas os meses de novembro,
o resultado foi o menor desde o
início do Plano Real, em 1994.

Em 12 meses, a inflação acu-
mula 4,05%, enquanto a taxa
acumulada de 2018 - de janeiro
a novembro - soma 3,59%.

Em novembro do ano passa-
do, o IPCA teve alta de 0,28%,
enquanto em outubro de 2018
houve aumento de 0,45%.

Números
A deflação (variação negati-

va do IPCA) registrada em no-
vembro ocorreu em cinco dos
nove grupos de produtos e ser-

viços pesquisados pelo IBGE.
O grupo Transportes teve

queda de 0,74% no IPCA de no-
vembro, contribuindo com o
maior impacto negativo sobre o
resultado global.

A queda nos combustíveis -
2,42% - foi a principal respon-
sável pelo resultado, sendo o
recuo da gasolina - 3,07% - o
mais acentuado.

A Habitação teve o segundo
maior impacto negativo no IPCA
global, com redução de 0,71%.

Nesse grupo, a queda da energia elé-
trica - 4,04% - teve importância.

Entre os grupos que apresen-
taram alta de preços, destaque
para o de Artigos de Residência,
com elevação de 0,48% em
comparação com outubro.

Apesar disso, a alta nos Ali-
mentos e Bebidas - 0,39% - foi a
que puxou o índice geral para cima
com mais força. A cebola, o to-
mate, a batata-inglesa e as hortali-
ças estão entre os itens que fica-
ram mais caros. (Agencia Brasil)

O Índice Nacional de Pre-
ços ao Consumidor (INPC),
que mede a variação da cesta
de compras de famílias com
renda até cinco salários míni-
mos, registrou uma deflação
(queda de preços) de 0,25%
em novembro deste ano.

É a menor taxa desde junho
de 2017 (-0,3%) e o menor
patamar para meses de novem-
bro desde a implantação do Pla-
no Real, em 1994.

O dado foi divulgado na
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Cesta de compras de famílias
com renda mais baixa tem

queda de preços
sexta-feira (7) pelo Instituto
Brasileiro de Geografia e Es-
tatística (IBGE).

Apesar da queda de preços
em novembro, o INPC acu-
mula taxas de inflação de
3,29% no ano e de 3,56% em
12 meses.

Em novembro, os produ-
tos alimentícios tiveram alta
de preços de 0,45%, enquan-
to os não alimentícios regis-
traram deflação de 0,55%.
(Agencia Brasil)

Em vigor desde 2017, o teto
de gastos, que corrige as despe-
sas federais pela inflação por 20
anos, é factível e sustentável,
desde que sejam feitas as refor-
mas fiscais necessárias para re-
equilibrar as contas públicas. A
conclusão é de relatório divul-
gado  na sexta-feira (7) pelo
Ministério da Fazenda, que re-
comendou a manutenção do li-
mite de despesas ao próximo
governo.

Para a Fazenda, a revogação
do teto de gastos exigiria duas
opções que sacrificariam a eco-
nomia e a população. A primeira
seria um aumento de tributos
para cobrir a expansão descon-
trolada das despesas. Segundo a
pasta, essa opção teria forte im-
pacto recessivo e reduziria a
possibilidade de aprovação de
uma reforma tributária que raci-
onalize a cobrança de impostos
e promova o crescimento.

A segunda opção que se se-
guiria a um eventual fim do teto
de gastos seria o abandono do
ajuste fiscal, que provocaria o
crescimento descontrolado da
dívida pública, inflação e estag-
nação econômica. A manutenção
do limite de gastos, avalia a Fa-
zenda, facilitaria a realização de
reformas fiscais, como a da Pre-
vidência. Isso porque, sem o
teto, a despesa pública voltaria a
expandir-se sem controle e o
governo perderia parte da eco-
nomia gerada pela aprovação das
novas regras.

Críticas
O documento rebateu o que

considera as seis maiores críti-
cas feitas ao teto de gastos. Se-
gundo a pasta, o argumento de
que a emenda tirou dinheiro da
saúde e da educação é falso por-
que os limites mínimos de gas-
tos foram mantidos e continuam
a ser corrigidos pela inflação. A
Fazenda ressaltou que, nas duas
áreas, o governo segue gastando
acima do piso estabelecido pela
Constituição.

Em relação ao argumento de
que o teto é insustentável por-
que paralisará o governo, a Fa-
zenda alega que a emenda cons-
titucional que criou o limite ins-
titui gatilhos automáticos que
restringem a contratação de ser-
vidores, reajustes ao funciona-
lismo e concessão de benefíci-
os tributários, caso o teto seja
descumprido.

Sobre a expansão de gastos
obrigatórios acima da inflação
que comprometeriam o teto, o
documento argumenta que, se
não houver uma reforma da Pre-
vidência (que concentra 52% das
despesas totais), o governo terá
de emitir moeda, gerando infla-
ção. Caso a inflação se acelere,
apontou a pasta, o teto deixará

Ministério da Fazenda
defende manutenção

do teto de gastos
de ser restritivo.

A Fazenda também rechaçou
a crítica de que o limite de gas-
tos é severo. Para o ministério,
o teto leva a um ajuste gradual
por um prazo mais longo, que
preserva os programas sociais
com melhor desempenho, e um
choque fiscal ou se traduziria em
aumento da carga tributária de
5% do Produto Interno Bruto
(PIB) ou um corte linear profun-
do que afetaria todas as ações
sociais.

Em relação a uma suposta
“inconsistência do teto”, o Mi-
nistério da Fazenda respondeu
que o teto de gastos torna o Or-
çamento mais realista, ao evitar
que as receitas sejam superesti-
madas com base em previsões
irreais de crescimento da eco-
nomia. Isso reduz a prática de
contingenciamento (bloqueio)
de verbas durante a execução
orçamentária. Além disso, a par-
tir de 2020, o Poder Executivo
deixará de compensar a elevação
de despesas acima da inflação de
outros poderes – Legislativo,
Judiciário, Ministério Público e
Defensoria Pública da União.
Isso mudará a lógica anterior, em
que um ente busca ampliar os
próprios gastos e repassar o
ajuste aos demais.

Por fim, sobre o argumento
de que o teto de gastos deveria
ter sido aprovado junto ou depois
da reforma da Previdência, a Fa-
zenda alegou que, desde o pri-
meiro dia, trabalhou intensa-
mente nas duas reformas, mas
que a proposta de mudanças na
Previdência só foi enviada ao
Congresso no fim de 2016
porque era mais complexa e
levou mais tempo para o go-
verno fechar uma versão con-
sensual. Segundo a Fazenda, o
teto, na verdade, realçou a ur-
gência de aprovação de mu-
danças nos regimes de aposen-
tadorias e pensões.

Ineficiências
O Ministério da Fazenda vol-

tou a afirmar que os gastos com
a Previdência Social são pouco
eficientes para reduzir a pobre-
za. A pasta reiterou o estudo se-
gundo o qual 42% dos benefíci-
os pagos pela Previdência bene-
ficiam os 20% mais ricos da
sociedade, enquanto 6% vão
para os 20% mais pobres.

Além disso, 79% dos gastos
com o funcionalismo federal
vão para os 20% mais ricos, en-
quanto o abono salarial – bene-
fício pago a trabalhadores de
carteira assinada que recebem
até dois mínimos – também con-
centra renda, com apenas 0,7%
dos valores pagos destinado aos
20% mais pobres e 34% à faixa
entre os 60% e 80% mais ricos.
(Agencia Brasil)

Imposto de renda: 628 mil
declarações caíram na malha fina

A Receita Federal informou
na sexta-feira (7) que 628 mil
declarações de Imposto sobre a
Renda da Pessoa Física estão
retidas na malha fina devido a
inconsistências nas informações
prestadas. O número correspon-
de a 2% do total – de mais de
31,4 milhões – de declarações
apresentadas neste ano.

Do total de declarações re-
tidas, 70,35% apresentam  im-
posto a restituir , 25,88% tem
imposto a pagar e 3,77% não
apresenta imposto a restituir
ou a pagar.

As principais razões pelas
quais as declarações foram reti-
das são: omissão de rendimen-
tos do titular ou seus dependen-

tes (379.547); divergências en-
tre o IRRF informado na decla-
ração e o informado em Decla-
ração do Imposto sobre a Renda
Retido na Fonte (DIRF), feita
pelas empresas, com 183.274
casos; informações erradas so-
bre despesas médicas (163.594
declarações); dedução de previ-
dência oficial ou privada, depen-
dentes, pensão alimentícia e ou-
tras (128.536). A Receita infor-
ma ainda que uma declaração
pode ficar retida por uma ou
mais razões.

Para saber se a declaração
está na malha fina, os contribu-
intes podem acessar o Extrato de
Processamento da DIRPF na pá-
gina da Receita Federal na inter-

net. Para acessar o extrato da
declaração, é necessário utilizar
o código de acesso gerado na
própria página da Receita Fede-
ral ou o certificado digital emi-
tido por autoridade habilitada.

Ao acessar o extrato, é im-
portante prestar atenção na
seção Pendências de malha.
É nessa seção que o contri-
buinte pode identificar se a
declaração está  ret ida em
malha fiscal, ou se há alguma
outra pendência que possa ser
regularizada por ele mesmo,
informa a Receita.

Se a declaração estiver reti-
da em malha fiscal, nessa seção,
o contribuinte encontrará links
para verificar com detalhes o

motivo da retenção e consultar
orientações de procedimentos.
Constatando erro na declaração
apresentada, o contribuinte pode
regularizar a situação apresen-
tando declaração retificadora.

Inexistindo erro na declara-
ção apresentada e estando de
posse de todos os documentos
comprobatórios, o contribuinte
pode optar por aguardar intima-
ção ou agendar pela internet uma
data e local para apresentar os
documentos e antecipar a análi-
se de sua declaração pela Recei-
ta Federal.

O agendamento para declara-
ções do exercício 2018 come-
ça a partir de janeiro de 2019.
(Agencia Brasil)

Preço da gasolina nas refinarias tem
hoje segundo reajuste no mês

O ministro da Segurança Pú-
blica, Raul Jungmann, classifi-
cou na sexta-feira (7) como uma
“tragédia” a morte de seis pes-
soas feitas reféns por crimino-
sos que tentaram assaltar duas
agências bancárias na cidade de
Milagres (CE), a cerca de 60 qui-
lômetros de Juazeiro do Norte,
na madrugada de sexta-feira. Se-
gundo o ministro, episódios
como este reforçam a necessi-
dade de os serviços de inteligên-
cia das forças de segurança fe-
derais e estaduais atuarem em
conjunto.

“O Ceará vem reduzindo os
índices de violência, mas tragé-
dias como esta, infelizmente,
acontecem. Na medida em que
possamos nos antecipar e evitar,
pouparemos vidas”, disse Jung-
mann ao participar, em Fortale-
za, da inauguração da regional
nordestina do Centro Integrado
de Inteligência de Segurança
Pública (Ciispr-NE).

Pelo menos 12 pessoas mor-
reram durante a troca de tiros
entre policiais militares e crimi-
nosos que se preparavam para
assaltar duas agências bancárias

que funcionam na região central
do município de cerca  de 28 mil
habitantes, localizado na região
do Cariri cearense. Segundo a
Secretaria estadual de Seguran-
ça Pública e Defesa Social, seis
dos mortos são suspeitos de par-
ticipar da ação criminosa.

As outras seis pessoas que
morreram foram feitas reféns
pelos bandidos. Cinco delas, in-
cluindo duas crianças, pertenci-
am a uma mesma família de Per-
nambuco. A família foi surpre-
endida pelos bandidos ao passar,
de carro, por uma rodovia pró-
xima, quando retornavam de Ju-
azeiro do Norte. Segundo infor-
mações preliminares, o sexto
refém morto, um homem, tam-
bém pode ter sido sequestrado
ao passar pelo mesmo trecho da
rodovia BR-116.

Mais cedo, o secretário de
Segurança Pública e Defesa So-
cial, André Costa, afirmou a jor-
nalistas que equipes especializa-
das da Polícia Militar (PM) já
estavam realizando diligências a
fim de identificar e deter crimi-
nosos suspeitos de roubar ban-
cos da região. Segundo o secre-

tário, essas quadrilhas atuam em
vários estados, principalmente
da região Nordeste.

“O que aconteceu reforça a
importância do Centro Integra-
do de Inteligência para que pos-
samos ter informações em
tempo real, fornecidas pelos
serviços de inteligência dos
nove estados nordestinos”, dis-
se Costa.

Inteligência integrada
O Centro Integrado de Inte-

ligência de Segurança Pública da
região Nordeste é a segunda das
cinco unidades previstas para se-
rem inauguradas esta semana. A
primeira unidade, a Regional Sul,
começou a funcionar na última
terça-feira (4), em Curitiba.

Outros três centros integra-
dos serão implantados nas regi-
ões Norte, Centro-Oeste e Su-
deste. Todos serão conectados
e coordenados pelo Centro In-
tegrado de Inteligência de Se-
gurança Pública Nacional
(CIISP-N), que já está em fun-
cionamento em Brasília (DF).
O investimento do Ministério
da Segurança Pública na im-

plantação dos cinco centros é
de R$ 15 milhões.

A rede de centros inteligên-
cia deverá unificar a ação de
combate ao crime organizado
por regiões. Entre os objetivos
estão a integração entre as for-
ças de segurança pública e inte-
ligência do governo federal e
Forças Armadas, para elaboração
de planejamentos estratégicos;
além do acesso integrado dos
conteúdos das bases de dados
das diversas instituições e ór-
gãos que compõem a estrutura
de segurança pública.

“O crime está integrado, in-
ternacionalizado, e não há a me-
nor possibilidade de o reduzir-
mos se não tivermos inteligên-
cia integrada”, afirmou Raul
Jungmann esta manhã. “As gran-
des facções criminosas agem
em âmbito nacional e internaci-
onal. Não há como combatê-las
exclusivamente no espaço dos
estados. Então, temos que inte-
grar não as operações, mas a in-
teligência. É a isto que chama-
mos repressão qualificada”,
acrescentou o ministro. (Agen-
cia Brasil)

Moro anuncia nomes para a PRF e
Secretaria de Defesa do Consumidor
O futuro ministro da Justiça e

Segurança Pública, Sérgio Moro,
anunciou  na sexta-feira (7), em
Brasília, mais dois nomes para
compor sua equipe a partir de 1º
de janeiro do ano que vem.

O atual superintendente da
Polícia Rodoviária Federal (PRF)
no Paraná, Adriano Marcos Furta-
do, será o novo diretor da PRF.

Segundo Moro, o policial de
carreira tem uma gestão muito
elogiada à frente da PRF no Pa-

raná e nas parcerias com a Polí-
cia Federal.

“É uma pessoa absolutamen-
te habilitada, técnica, em condi-
ções de fazer continuar a integra-
ção das atividades da segurança
pública”, disse o futuro ministro.

Para a Secretaria Nacional
de Defesa do Consumidor,
Moro indicou o advogado do
Rio Grande do Sul Luciano Be-
neti Timm.

“É uma pessoa que tem qua-

lidade acadêmica indubitável
nessa área, mestrado nessa área,
vários cursos no exterior na área
jurídica, aprofundamento em
Direito e Economia, um advoga-
do bem-sucedido”, disse, sobre
o currículo do novo secretário.

Para o futuro ministro, em-
bora os Procons tenham uma
atuação muito importante na
defesa do consumidor, Timm
terá o desafio de atuar preven-
tivamente.

“Diminuindo os conflitos
individuais, isso representa um
ganho não só para consumidores
e fornecedores, mas igualmen-
te os custos de resoluções des-
ses conflitos diminuem”, disse.

Na próxima semana, Sergio
Moro deve anunciar os nomes
dos últimos secretário e direto-
res de departamento do novo
ministério, incluindo o secretá-
rio Nacional de Justiça. (Agen-
cia Brasil)
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Fiat/Minas e Sada Cruzeiro fazem
duelo mineiro neste sábado
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Superliga Cimed 18/19

Dia será de cinco jogos e cinco transmissões espalhadas entre Ponta Grossa, São Paulo, Itapetininga, Maringá e Belo
Horizonte Jessé e Jadson confirmam

vagas no CT em Sunset Beach

Flávio

O sábado (8) será movimen-
tado na Superliga Cimed mas-
culina de vôlei 2018/2019. A
oitava rodada do turno terá cin-
co jogos amanhã e todos com
transmissão, sendo pelo
Globoesporte.com, TV Gazeta,
Canal Vôlei Brasil e SporTV.
Um dos destaques fica por con-
ta do confronto mineiro entre
Fiat/Minas (MG) e Sada Cru-
zeiro (MG), que será às 20h30,
na Arena Minas, em Belo Ho-
rizonte (MG), e será mostrado
pelo SporTV 2.

O confronto inclui o tercei-
ro colocado contra o oitavo.
Em melhor posição na tabela,
o Sada Cruzeiro tem seis jogos
e cinco vitórias, somando 14
pontos, enquanto o Fiat/Minas
já fez sete jogos e tem três re-
sultados positivos, com o total
de nove pontos.  

Destaques nas estatísticas da
competição, os centrais Flávio e
Isac estarão frente a frente em um
duelo interessante. Flávio, que joga-
rá em casa, é o quarto melhor blo-
queador da Superliga Cimed até ago-
ra, com 17 pontos já marcados nes-
te fundamento. Isac aparece como
terceiro melhor jogador no percen-
tual de ataque, com 65% de apro-

veitamento.
Neste sábado, Flávio irá pre-

cisar parar o ataque de Isac e sabe
que não terá facilidade para isso.

O central do Fiat/Minas tam-
bém ressalta a dificuldade de en-
frentar o atual campeão da Super-
liga Cimed. “Com certeza o Sada
Cruzeiro é uma equipe muito for-

te, que conquistou respeito e ad-
quiriu experiência. Jogamos vá-
rias vezes contra eles durante o
ano todo e são sempre jogos du-
ríssimos”, disse Flávio.

Do lado do Sada Cruzeiro, o
central Isac também espera por
um jogo complicado. “Esse
jogo é um clássico mineiro e

temos a oportunidade mais uma
vez de jogar em alto nível e lá
dentro do Minas não é fácil de
jogar. Eles estão habituados e
estão treinando sempre no gi-
násio”, comentou Isac.

O destaque nas estatísticas
leva o jogador a acreditar que
será bem marcado. “Vai ser um
grande jogo e eu também estou
me preparando para conseguir
manter um bom nível, principal-
mente no que eu consigo fazer
de melhor, que é atacar. Sei que
assim vou acabar sendo mais
marcado e tenho que criar no-
vas táticas, e saber lidar com as
dificuldades que o jogo exigir”,
concluiu Isac.

A oitava rodada terá início às
17h com o confronto entre Cara-
muru Vôlei (PR) x Corinthians-
Guarulhos (SP), com transmissão
do site Globoesporte.com. De-
pois, às 17h30, a TV Gazeta fará
sua primeira transmissão da par-
tida entre Sesi-SP e EMS Taubaté
Funvic (SP).

Às 18h, dois jogos, ambos
com transmissão do Canal Vôlei
Brasil: Vôlei UM Itapetininga
(SP) x Sesc RJ e Copel Telecom
Maringá Vôlei (PR) x Vôlei Re-
nata (SP).
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Jadson  André (RN)

Mais dois brasileiros con-
firmaram seus nomes no gru-
po dos 32 surfistas que vai dis-
putar o título mundial de 2019
no último dia do WSL Quali-
fying Series no Havaí. O paulista
Jessé Mendes e o potiguar Jad-
son André se garantiram entre os
dez indicados pelo ranking de
acesso, quando passaram para as
semifinais nas ondas desafiado-
ras de 12-15 pés da quinta-feira
em Sunset Beach. Jessé ainda
foi vice-campeão na final ven-
cida pelo havaiano Ezekiel Lau
e tirou a sexta posição no
ranking final do QS do paulista
Deivid Silva, ficando abaixo da
outra novidade do Brasil no CT
2019, o paranaense Peterson
Crisanto. Agora, as atenções se
voltam para a decisão do título
mundial no Billabong Pipe
Masters, que começa no sába-
do no Havaí.

A batalha final pelas vagas
que restavam no G-10 do QS,
foi intensa no último dia do QS
10000 de Sunset Beach, desde
as oitavas de final que abriram
a quinta-feira. A disputa acon-
tecia a cada bateria, até na gran-
de final, com o francês Joan
Duru precisando ficar entre os
dois primeiros colocados para
tirar o último lugar do australi-
ano Jack Freestone na lista.

Só que não entraram mui-
tas ondas boas na bateria deci-
siva e a nota 5,30 de Jessé Men-
des na última que surfou, foi
suficiente para pegar o vice-
campeonato do francês por
7,63 a 7,33 pontos das duas
ondas computadas por cada um.
Ezekiel Lau surfou as melho-
res para vencer por 12,66 pon-
tos, enquanto o norte-america-
no Griffin Colapinto não achou
nada e terminou em quarto lu-
gar com 4,67 apenas.

Os dois melhores surfistas
no mar pesado da quinta-feira
em Sunset Beach, competiram
juntos três vezes no último dia,
sempre superando seus adversá-
rios nas baterias com Ezekiel Lau
em primeiro e Jessé Mendes em
segundo lugar. Até na decisão da
Vans World Cup. A primeira foi
nas quartas de final, quando Jes-
sé confirmou seu nome no CT
2019 e acabou com as chances
do português Vasco Ribeiro se-
guir tentando sua vaga. Depois
nas semifinais, barrando um top
da elite, Jordy Smith, e o jovem
paulista Weslley Dantas que foi
premiado como o “surfista reve-
lação” da Tríplice Coroa Havai-
ana esse ano.

VITÓRIA DO GUERREI-
RO – Um dos momentos mais
emocionantes da quinta-feira

em Sunset Beach foi protago-
nizado pelo potiguar Jadson
André. Matematicamente, ele
já estava garantido no CT quan-
do entrou no mar para disputar
as quartas de final. Isso porque
Jack Freestone tinha sido eli-
minado na bateria anterior e
não poderia mais ultrapassa-lo
no ranking. Mas, Jadson não
sabia disso e foi guerreiro
mais uma vez, mostrando mui-
ta raça na onda que pegou nos
últimos segundos.

Ele arriscou tudo porque
estava em último, precisando de
uma nota acima de 7 pra se clas-
sificar, então manobrou forte e
ficou no inside aguardando a
nota, que demorou para sair. Os
juízes premiaram sua apresen-
tação com 8,10 e Jadson saltou
do quarto para o primeiro lugar,
deixando o francês Joan Duru
em segundo, eliminando o ita-
liano Leonardo Fioravanti e o
sul-africano Matthew McGilli-
vray. Ele vibrou bastante dentro
d´água ainda, não pela classifi-
cação para o CT que ainda não
sabia, mas pela passagem para
as semifinais.

REVELAÇÃO DO ANO –
O irmão mais jovem do ex-in-
tegrante do CT, Wiggolly Dan-
tas, se destacou com seu ata-
que agressivo de backside nas
direitas desafiadoras de Sunset
Beach. Weslley chegou até a
derrotar as estrelas Italo Fer-
reira e Jordy Smith, com suas
manobras verticais nos pontos
críticos das ondas.

Ele tinha chance de classi-
ficação para o CT, mas teria
que ser vice-campeão ou ven-
cer a World Cup para tirar Jack
Freestone do G-10. No entan-
to, não conseguiu repetir as
boas atuações na semifinal e
Weslley Dantas ficou em 21º
no ranking final do QS 2018,
abaixo dos catarinenses Ma-
teus Herdy em 18º, Alejo Mu-
niz em 19º e do paulista Mi-
guel Pupo em vigésimo.

Mateus chegou em Sunset
Beach fechando o G-10, após
o surpreendente vice-campeo-
nato no QS 10000 Hawaiian
Pro de Haleiwa. Mas, perdeu
logo na estreia na Vans World
Cup e já está na Ilha Taiwan, ten-
tando o título mundial Pro Ju-
nior da World Surf League. Jes-
sé Mendes foi quem lhe tirou o
12º lugar no ranking do QS em
Sunset. Mais dois saíram da lis-
ta na última etapa do ano, com
os australianos Soli Bailey e
Jack Freestone tirando o seu
compatriota Ethan Ewing e o
francês Jorgann Couzinet do
CT 2019 no último dia.
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Kartismo: Alberto Otazú estreia na
Copa São Paulo Light de Kart

Depois de dois anos e meio
competindo com sucesso em
certames de Rental Kart, o jovem
Alberto Otazú (Alpie Escola de
Pilotagem/Baterias Tudor/Mun-
do Koi/AVSP/No Fire Services/
Rolley Ball) vai estrear neste sá-
bado (8) na 10ª etapa da Copa São
Paulo Light de Kart, que será re-
alizada no Kartódromo Interna-
cional Aldeia da Serra, em Baru-
eri (SP).

“Estou muito feliz em poder
fazer esse salto para uma etapa
de kart profissional. Essa é a
minha primeira experiência
com karts com motor Parilla de
dois tempos e calçados com
pneus MG Pneus”, comemora
Alberto Otazú, que acumula 170
pódios, com 83 vitórias, 84 vol-
tas mais rápidas e 76 poles no
kartismo amador.

Alberto Otazú vai fazer as
três provas da rodada final da

Copa São Paulo Light de Kart na
categoria Sprinter pela equipe
Mega Kart/RBC Preparações/
MG Pneus/IMC, comandada por
Vagner Robson dos Santos, uti-
lizando o Kart Mega Black 2.0.

“O objetivo é o pódio, apesar
de saber que não tenho tanta ex-
periência quanto os outros pi-
lotos com este tipo de equipa-
mento, mas se conseguirmos
um bom acertado, tenho cer-
teza que br igaremos na ponta”,
avisa Otazú.

As atividades da rodada final
da Copa São Paulo Light de Kart
começam na quinta-feira (06/
12), com dois treinos livres para
cada categoria, mesmo cronogra-
ma a ser seguido na sexta-feira.
O sábado será dedicado às toma-
das de tempos e corridas que se-
rão separadas em dois blocos. Na
parte da manhã, a partir das 8h30,
entram na pista pela ordem Mi-

Alberto Otazú e seu Mega Kart

rim, Cadete, Júnior Menor, Júni-
or e Sprinter. No período vesper-
tino completam o cronograma as
categorias Graduados, Sênior,
Super Sênior e F4.

As atividades do fim de se-

mana poderão ser acompanha-
das pelo sistema de live-ti-
ming por  meio  do s i te
www.racingcrono.com.br ou
ainda, pelos aplicativos móveis
Race-Monitor ou Race Hero.
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Pedal das Capivaras

São Paulo tem ação social e ambiental
em prol da despoluição do Rio Pinheiros

O Clube da Comunidade
(CDC) Arena Radical, localizado
no bairro da Vila Olímpia, em
São Paulo, recebe neste domin-
go (9) a sétima edição do Pedal
das Capivaras. Com o tema “Con-
tagiando as Crianças”, o passeio
ciclístico tem como foco prin-
cipal conscientizar os jovens da
comunidade local do Coliseu, em
uma ação direta com esses mo-
radores, para falar sobre a impor-
tância da despoluição do Rio
Pinheiros, além de chamar aten-
ção dos ciclistas, da sociedade e
dos órgãos responsáveis para essa

importante questão.
Mais do que um simples pas-

seio de bike nas margens do Rio
Pinheiros, o Pedal das Capivaras 
procura sensibilizar ciclistas e a
comunidade a respeito da péssi-
ma situação das águas do rio, que
é um dos principais da
cidade, presente diariamente na
vida dos paulistanos. Por isso, nas
últimas duas edições, em 2015 e
2017, além do pedal na ciclovia do
Rio Pinheiros, foram realizados
debates envolvendo empresas do
setor de bicicletas e esportes, for-
madores de opinião, representan-

tes do poder público e da mídia.
Em 2017, o Pedal das Capi-

varas apoiou o
#VoltaPinheiros, um movimento
organizado pelo publicitário
Marcelo Reis, da agência Leo
Burnett Tailor Made, para gerar
engajamento com o objetivo de
tirar o rio do esgoto do esqueci-
mento, colocá-lo de volta no cen-
tro das atenções e convidar so-
ciedade civil, empresas, organi-
zações não governamentais e ór-
gãos responsáveis para elabora-
rem e implantarem um projeto
que devolva um rio saudável aos

paulistanos.
Neste ano, o projeto Seu

Lixo Meu, em prol de um plane-
ta com menos lixo, e o Legado
das Águas, maior reserva privada
de Mata Atlântica do Brasil, lo-
calizada na região do Vale do Ri-
beira, no sul do Estado de São
Paulo e com extensão aproxima-
da à cidade de Curitiba (PR), um
dos ativos ambientais da Votoran-
tim, se unem à Shimano para
uma interação educativa e cons-
cientizadora com crianças e ado-
lescentes da comunidade do Co-
liseu, na Vila Olímpia. 
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Pelo 20º ano seguido a Associação Brasi-
leira da Imprensa Automotiva irá reconhecer
os melhores veículos nacionais e importados.
Uma das premiações mais importantes da in-
dústria automobilística nacional terá solenida-
de no dia 11 de dezembro, no Buffet Torres,
em São Paulo, quando serão anunciados os
vencedores em sete categorias.

Criado em 1998, a importância do Prêmio
Abiauto vem da credibilidade do colegiado
formado por 35 jornalistas especializados, de
todas as regiões do Brasil, representando jor-
nais, revistas, rádios, tvs e sites e blogs de
internet, que experimentaram todos os cinco
veículos finalistas de cada categoria.

Além do Carro ABIAUTO, a entidade premi-
ará o melhor carro nacional até 1,2 litro, carro naci-
onal de 1,2 a 1,6 litro, carro nacional acima de 1,6
litro, picape, carro importado e SUV/Crossover.

O Auto Jornal participa anualmente da
eleição através do editor -chefe J. Alberto
Otazú, associado à Abiauto e responsável pelo

Abiauto premia os melhores carros
teste dos veículos. O 20º Prêmio Abiauto tem
o apoio da Audi, Fiat, Ford, Honda, Jeep,
Mercedes-Benz e Volkswagen.

Confira os finalistas escolhidos pelo
colegiado da Abiauto:
CARRO NACIONAL ATÉ 1,2 LITRO
Fiat Argo
Ford Ka
Renault Kwid
Volkswagen Polo
Volkswagen Virtus
CARRO NACIONAL DE 1,2 A 1,6 LI-
TRO
Fiat Cronos
Honda Civic
Toyota Yaris
Volkswagen Polo
Volkswagen Virtus
CARRO NACIONAL ACIMA DE 1,6 LITRO
Audi A3 Sedan
Fiat Cronos
Mercedes-Benz Classe C180

Toyota Corolla
Volkswagen Golf
PICAPES
Chevrolet S10
Fiat Toro
Ford Ranger
Toyota Hilux
Volkswagen Amarok V6
CARRO IMPORTADO
Audi A4
Chevrolet Camaro
Ford Mustang
Mercedes-Benz Classe E
Toyota Prius
Volkswagen Passat
SUV/CROSSOVER
Chevrolet Equinox
Ford EcoSport
Honda HRV
Jeep Compass
Volkswagen Tiguan

Motos

Chega a nova Yamaha Lander ABS
A nova geração da Lander ABS chega com

tudo: novo design, mais segurança e mais con-
forto. E sem abrir mão de seu DNA, que é a
agilidade, economia e durabilidade. A maior
prova disso, é que sua garantia passa a ser de
4 anos!

O design é inspirado no conceito de movi-
mento dinâmico, que traz agilidade e leveza. É
robusto e agressivo, com dianteira marcante e
tanque imponente, remetendo à XT660R. Essa
inspiração na icônica big trail fica evidente em
detalhes como o conjunto formado pelo para-
lama dianteiro, carenagem que envolve o farol
e os protetores dos amortecedores, e também
as abas do tanque.

O modelo passou também a incorporar
qualidades de sua irmã Ténéré 250. Conta ago-
ra com um confortável assento, em dois níveis,
mais largo e ergonômico, promovendo um me-
lhor encaixe do condutor à motocicleta e mais
eficiência na acomodação do garupa, que tam-
bém passa a contar com alças de apoio em
alumínio. Outra qualidade dá-se pela maior
autonomia do tanque de combustível, que au-
menta sua capacidade de 11 para 13,6 litros e
passa a contar com tampa estilo aviação.

As novidades da nova Lander ABS não
param por aí. Ela é equipada com luz de posi-
ção e tanto a lanterna quanto o farol, passam a
ser em Full Led, enquanto o painel digital está
ainda mais completo, agora com indicadores
de consumo médio e instantâneo.

Para quem gosta de encarar as estradas, a
Yamaha criou o Kit Touring para a nova Lan-
der ABS. Vendido na rede de concessionários,
ele contará com acessórios como bagageiro,
bauletos com duas opções de tamanho – 33 e
35 litros –, e ainda protetor lateral do motor e
para-brisa.

A Yamaha Lander ABS terá três opções
de cores. Azul (Competition Blue), Branco

(Sports White) e Preto (Black Eclipse), e esta-
rá disponível nos Concessionários Yamaha na
segunda quinzena de janeiro de 2019. Seu pre-
ço competitivo só será divulgado neste perío-
do.

Trail para o “of f-road” do dia a dia
As novidades vão além de seu visual mo-

derno e atraente na nova Lander ABS. Graças
a sua agilidade e versatilidade, ela é uma moto
perfeita para o “off-road urbano” do dia a dia,
podendo ser utilizada para locomoção até o tra-
balho, para o lazer e em pequenas viagens por
estradas ou por caminhos de terra.

Parte do mérito do ótimo comportamento
dinâmico da Lander se deve ao seu chassi, que
na nova geração recebeu mudanças para aco-
modar o novo tanque de combustível e o as-
sento em dois níveis.

Todo fabricado em aço, o chassi da nova
trail de 250cc da Yamaha combina a dupla tra-

ve superior com o berço semi-duplo, por isso é
resistente e capaz de resistir a torções que in-
cidem diretamente no comportamento da mo-
tocicleta. Na prática, essa característica pode
ser notada em sua grande agilidade e facilida-
de de condução, que lhe permite mudar de tra-
jetória com notável rapidez e, o mais importan-
te, de forma firme e estável – qualidades im-
prescindíveis para uma motocicleta segura e
divertida.

Todas essas características fazem da nova
Lander uma das melhores opções para os pro-
prietários de motos de 125 / 150cc que buscam
um up grade para uma motocicleta mais po-
tente e robusta, ou até mesmo para quem está
iniciando no motociclismo.

Outros componentes responsáveis pela in-
vejável agilidade, estabilidade e também pelo
conforto da nova Yamaha, são as suspensões.
Elas são robustas e garantem suavidade no

funcionamento, filtrando com eficiência as ir-
regularidades do piso.

Na dianteira, os tubos internos têm 41mm
de diâmetro e o longo curso de 220 mm. Já na
traseira, o sistema Monocross com link, amor-
tecedor único a gás e ajustável na compressão
da mola, tem curso de 204 mm.

As rodas da nova Lander tem diâmetro de
21 polegadas na dianteira e 18 na traseira. Elas
são calçadas pelos pneus Metzeler Tourance
nas medidas 80/90-21 na dianteira, e 120/80-
18 na traseira, capazes de garantir um surpre-
endente desempenho no asfalto e uma boa
aderência na terra.

O sistema de freios que equipa a nova Ya-
maha, é composto por um disco de 245mm e
uma pinça de duplo pistão na frente, e um dis-
co de 203mm e pinça simples na traseira. Eles
garantem frenagens seguras e em curtos es-
paços.

Nesse quesito, a grande novidade é a
adoção do sistema ABS como item de série.
Presente na roda dianteira, ele impede o seu
travamento em condições de baixa aderên-
cia de piso, como em dias de chuva ou mes-
mo frente a frenagens bruscas de emergên-
cia, garantindo, portanto, ainda mais segu-
rança na condução.

A utilização de farol móvel que acompa-
nha o movimento do guidão e lanterna traseira
inteiramente em Led também são pontos a fa-
vor da segurança. Além de conferirem mais
modernidade e menor consumo de energia à
nova Lander ABS, eles também proporcionam
maior eficiência na iluminação.

Totalmente digital e com iluminação em
LED, o painel da nova Lander oferece boa lei-
tura em qualquer situação. Nele, o destaque
fica por conta dos novos indicadores de consu-
mo instantâneo e média de consumo – bastan-
te úteis em viagens e também no uso diário.

Outras funções disponíveis são o velocímetro,
o hodômetro total e dois parciais (TRIP-1 e
TRIP-2) e “Fuel Trip” (que indica a quilome-
tragem rodada na reserva), relógio, tacômetro
de fácil leitura e também as luzes indicadoras
de piscas, farol alto, neutro e alerta de motor e
do sistema Blueflex.

O principal responsável por dar a Lander
ABS – e também na Fazer 250 – a sua fama
de resistente e econômica é o seu motor. O
monocilíndrico, de arrefecimento misto – já que
conta com o auxílio de um radiador de óleo –
tem a capacidade de 249,5 cm³ e é do tipo
SOHC, utilizando duas válvulas acionadas por
comando simples no cabeçote.

O acionamento do câmbio de 5 marchas
é suave e seus engates precisos. Sua trans-
missão secundária é feita por corrente, com
coroa e pinhão de 13 e 40 dentes respectiva-
mente. A embreagem, do tipo multidisco em
banho de óleo, também prima pela maciez no
funcionamento.

A Lander ABS é dotada do sistema Blue-
flex, que permite abastecimento com gasolina
ou etanol. Quando abastecida com gasolina, a
potência máxima gerada é de 20,7 cv e de 20,9
cv em caso de o motor ser alimentado com eta-
nol, ambos atingidos a 8.000 rpm. O torque, por
sua vez é de 2,1 kgf.m, tanto abastecido com
etanol quanto por gasolina, ambos alcançados a
6.500 giros. A nova Lander já sai de fábrica com
lubrificante de última geração, o Yamalube se-
missintético SAE 10W 40 API SL.

A nova Lander contará com nova garan-
tia de 4 anos - a maior do mercado de motoci-
cletas no Brasil. Não bastando, ela também
faz parte do programa Revisão Preço Fixo,
da Yamaha. Com ele, o cliente sabe exata-
mente quanto pagará nas revisões periódicas,
garantindo economia, transparência e valori-
zação do modelo.

Nacionais

Novo Mitsubishi Pajero Full

Robusto e luxuoso, o clássico da Mitsu-
bishi Pajero Full é apresentado nas versões
Pajero Full HPE 3.2 D 5P (R$ 251.990), Pa-
jero Full HPE 3.2 D 3P (R$ 221.990) e Paje-
ro Full HPE 3.8 G 5P (R$ 232.990). São op-
ções de três e cinco portas, com espaço para
cinco ou sete passageiros, respectivamente.
São dois tipos de motores: o propulsor diesel
3.2L, 200 cv de potência 44,7 kgf.m de tor-
que; e o robusto V6 gasolina 3.8L, de 250 cv
e torque de 33,6 kgf.m.

A carroceria monobloco é muito mais re-
sistente a flexões e torções, ideal para as aven-
turas fora de estrada. É equipado com o com-
pleto sistema de tração Super Select AWD-
II, controle de estabilidade e tração (ASTC),
suspensão independente nas quatro rodas,
AWC, que garante precisão nas curvas, além
do EBAC, assistente de frenagem no motor
para descidas íngremes, e da segurança en-
tregue por oito airbags.

Na parte dianteira, a DRL em LED inte-
grada ao para-choque garante ainda mais vi-
sibilidade, além de deixar o visual ainda mo-
derno e sofisticado. Os para-choque e grade
dianteiros tem um design sofisticado, retra-
tando a identidade clássica deste mito do off-
road mundial. As rodas aro 20" tem desenho
exclusivo e o estepe traseiro recebe capa na
cor preta.

O interior é requintado com o acabamen-
to Black Piano, que confere charme e sofisti-
cação para o motorista e passageiros. O veí-
culo vem também com um completo sistema
multimídia com conexão para Apple Car Play

e Android Auto.
O sistema de tração Super Select AWD-

II é um dos mais completos do mercado, ca-
paz de se adequar às mais diversas condições,
seja na cidade ou no off-road. São quatro
modos distintos de operação: 2H (tração tra-
seira), 4H (tração integral), 4HLc (tração 4x4
com diferencial central bloqueado) e 4LLc
(tração 4x4 com diferencial central bloquea-
do e reduzida).

No Mitsubishi Pajero Full, todos os deta-
lhes são planejados para o máximo conforto
do motorista e passageiros. Com um simples
toque no botão é possível navegar entre as 10
funções do computador de bordo. O painel de
instrumentos é funcional e o volante possui
controle de áudio e piloto automático integra-
do. Há ainda sensores automáticos de chuva
e acendimento dos faróis.

Os bancos com couro têm a praticidade
do ajuste elétrico e aquecimento nos diantei-
ros e os passageiros podem apreciar a vista
através do teto solar panorâmico. O veículo
ainda é equipado com ar-condicionado digital
Dual Zone, com saída independente para a
segunda e terceira fileiras, 18 luzes de corte-
sia, espelho retrovisor externo rebatível ele-
tronicamente, que pode ser acionado por um
botão no painel ou através do keyless.

O câmbio automático de cinco velocida-
des vem com o Sports Mode, que permite ao
motorista optar pela troca de marchas, dei-
xando a sensação de dirigir ainda mais praze-
rosa, além da praticidade do sistema INVECS-
II (Intelligent & Innovative Vehicles Electro-

nic Control System), que analisa e se adapta
ao modo de dirigir do motorista, fazendo com
que a troca de marchas seja ainda mais sua-
ve.

Segurança em todos os detalhes
Os anos de desenvolvimento nas compe-

tições, superando situações desafiadores, fi-
zeram desse carro referência mundial em ro-
bustez e segurança, sem abrir mão do luxo,
conforto e praticidade para o dia a dia.

Um exemplo disto é o completo sistema
AWC+R (All Wheel Control + RISE), que
garante estabilidade e precisão nas curvas
com a segurança da carroceria monobloco,
resistente a torções e que proporciona me-
lhores condições de dirigibilidade e baixo ní-
vel de ruído. A suspensão All Purpose é inde-
pendente nas quatro rodas, com Multi-link na
traseira.

Para completar o AWC+R, o sistema
ASTC, com controle ativo de estabilidade e
tração, que auxilia o veículo a manter trajetó-
ria correta e mais segura em curvas, mudan-
ças de direção, pisos escorregadios mesmo
em velocidades elevadas.

O motor a gasolina conta com o exclusi-
vo sistema MIVEC, que atua nos tempos de
abertura e fechamento das válvulas de ad-
missão para aperfeiçoar seu desempenho nos
mais diferentes regimes de rotação, além de
assegurar ganho de torque e economia de
combustível nas baixas rotações e gera maior
potência e desempenho nas altas.

A segurança está presente também nos
oito airbags: frontais, laterais e de cortina que,
junto como sistema RISE de deformação con-
trolada, protegem o motorista e passageiros
em caso de colisão. Tudo isso para deixar a
viagem de lazer aos fins de semana ou o ca-
minho para o trabalho muito mais seguro. O
veículo também é equipado com Isofix, que
garante praticidade e segurança na fixação
de cadeirinhas infantis.

O completo sistema de freios é o 4-ABS
e EBD + BAS + HBB, que libera eletronica-
mente mais pressão para as rodas traseiras,
evitando assim qualquer balanço da carroce-
ria que possa comprometer a trajetória ideal.

O Pajero Full tem três anos de garantia e
a MitRevisão com preço fixo. A linha está dis-
ponível nas concessionárias Mitsubishi Mo-
tors em todo o Brasil nas cores: Marrom
Bronze Metálico, Cinza Eiger Metálico, Bran-
co Warm Perolizado, Preto Mica Perolizado

A Ford iniciou a venda do Mustang 2019,
que continua a ser oferecido exclusivamente
na versão de topo GT Premium, trazendo
como novidades um sistema de som ainda mais
sofisticado da Bang & Olufsen e a opção da
cor azul Indianápolis. O novo modelo já está
disponível nas concessionárias da marca por
R$315.900. O reajuste de preço do modelo é
bem inferior à variação cambial registrada no
período e não altera a sua competitividade.

O ronco do motor V8 5.0 de 466 cv, con-
trolado por meio do sistema de válvula ativa
do escapamento (nos modos Normal, Espor-
tivo, Pista e Silencioso), é um dos atributos
marcantes do Mustang. Na cabine, ele passa
a contar também com o sistema de áudio mais
tecnológico do mercado, o B&O Premium
Sound System da Bang & Olufsen.

O Ford Mustang 2019 conta também com
uma nova opção de cor da carroceria, o azul
Indianápolis, que se junta às demais disponí-
veis: branco Ártico, preto Astúrias, vermelho
Arizona, cinza Moscou, azul Creta, prata Dub-
lin, vermelho Vermont e laranja Daytona. As
cores amarelo Silverstone, vermelho Bucares-
te e azul Belize, com baixa demanda, saíram
do catálogo.

Tecnologia empolgante
O design empolgante do “muscle car”,

Importados

Ford inicia a venda do
Mustang 2019

com faróis de led e rodas de 19 polegadas, é
acompanhado por um interior refinado. Além
de bancos esportivos de couro com aqueci-
mento e refrigeração, tem painel digital de 12
polegadas totalmente configurável e central
multimídia SYNC 3.

A suspensão adaptativa MagneRide,
os freios Brembo, os sete modos de dire-
ção e o bloqueio eletrônico das rodas di-
anteiras para preaquecimento dos pneus
traseiros em arrancadas são outros recur-
sos do esportivo, que acelera de 0 a 100
km/h em 4,3 segundos, com transmissão
automática de 10 velocidades.

Como tecnologias de assistência, o
Mustang traz piloto automático adaptati-
vo, alerta de colisão com assistente de fre-
nagem de emergência, detecção de pedes-
tres e sistema de permanência em faixa
com detecção de fadiga. Ele vem também
com oito airbags, controle eletrônico de es-
tabilidade e tração AdvanceTrac, assisten-
te de partida em rampa, câmera de ré e
monitoramento individual de pressão dos
pneus, entre outros equipamentos.

Desde a chegada ao mercado este ano
o Mustang é o líder absoluto dos segmen-
tos de esportivos e esportivos premium no
Brasil, com mais de 900 unidades vendi-
das.


