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Índice Geral de Preços – Mercado
fecha 2018 com inflação de 7,54%
Decreto assinado por Temer
reduz subsídios da conta de luz
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Bolsonaro diz que Brasil e Israel
devem aprofundar parcerias no futuro
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Netanyahu
chama Brasil
de “grande
potência” e
fala em
estreitar laços

Cálculo da aposentadoria
muda a partir de
segunda-feira, 31
Foto/Antonio Cruz/ABr
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DÓLAR
Comercial
Compra: 3,87
Venda:
3,87
Turismo
Compra: 3,72
Venda:
4,03

EURO
Compra: 4,42
Venda:
4,43

OURO
Compra: 146,30
Venda: 175,84

Cálculo da aposentadoria
O cálculo das aposentadorias por tempo de contribuição vai
mudar a partir de segunda-feira (31), quando será acionada

uma regra implementada por lei
em 2015. A regra exige um ano
a mais para homens e mulheres
se aposentarem. A atual fórmu-

la, conhecida como 85/95, vai
aumentar um ponto e se tornar
86/96.
Quem quiser se aposentar
pela regra atual – e já cumpre os
requisitos – têm até domingo
(30) para fazer a solicitação.
Pela fórmula 85/95, a soma
da idade e do tempo de contribuição deve ser de 85 anos para
mulheres e 95 para homens. O
tempo de trabalho das mulheres
deve ser de 30 anos e o dos homens, de 35 anos. Isso significa,
por exemplo, que uma mulher
que tenha trabalhado por 30 anos,
precisa ter pelo menos 55 anos
para se aposentar.
A partir do dia 31, para se aposentar com o tempo mínimo de
contribuição, ela deverá ter 56
anos.
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O Índice Geral de Preços –
Mercado (IGP-M), usado no
reajuste dos contratos de aluguel, fechou o ano de 2018
com uma taxa de 7,54%. No
ano passado, o IGP-M havia
registrado deflação (queda de
preços) de 0,52%.
No mês de dezembro, o índice registrou deflação de
1,08%, uma queda de preços
mais acentuada do que em novembro (-0,49%).
A queda da taxa de novem-

bro para dezembro foi puxada
pelos preços no atacado, varejo e construção. O atacado,
medido pelo Índice de Preços
ao Produtor Amplo, caiu de 0,81% para -1,67%.
O Índice de Preços ao Consumidor, que mede o varejo,
caiu de 0,09%, em novembro,
para 0,04%, em dezembro. O
Índice Nacional de Custo da
Construção caiu de 0,26% para
0,13% no período. (Agência
Brasil)

Petrobras adota mecanismo
de proteção para o diesel
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Bolsa Família: Calendário
2019 com datas de saque
é divulgado
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CVM instaura inquéritos para
apurar irregularidades de
gestores da JBS
A Comissão de Valores Mobiliários (CVM), autarquia vinculada ao Ministério da Fazenda,
divulgou na sexta-feira, (28) a
instauração de três inquéritos

administrativos para apuração de
irregularidades cometidas pelos
gestores da JBS e afiliadas. Os
três novos inquéritos foram instaurados.
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Desejamos aos nossos leitores, parceiros e amigos as bençãos de Deus, porque quem Ele abençoa
ninguém consegue amaldiçoar. Desejamos que os nossos dias sejam de paz, e que as coisas aconteçam
segundo a vontade dele pra nossa vida... Que tudo se concretize, que tudo se realize. E que o nosso
coração seja sempre grato a Ele, a vida, e a todos que nos querem bem.

Jornal O DIA SP

Nacional

Página 2

São Paulo, 29, 30 e 31/12/2018, 01 e 02/01/2019

Avenida Paulista será interditada
para Festa de Réveillon 2019
Foto/ Marcelo Camargo ABr

Petrobras adota
mecanismo de
proteção para o diesel

A Petrobras anunciou na
sexta-feira, (28) a aprovação
de mecanismo financeiro de
proteção complementar à política de preços do diesel. De
acordo com a empresa, o mecanismo dará a opção de adotar períodos de estabilidade no
preço do derivado de petróleo
por prazos curtos, em até sete
dias consecutivos, em momentos em que houver forte oscilação nas cotações internacionais do derivado e do câmbio.
O mecanismo de proteção
já existe para a gasolina. A estatal vai definir o momento de
aplicação do mecanismo ao
produto, quando for registrada
elevada volatilidade.
Não há, porém, previsão de
aplicação imediata e automática do instrumento, que será incluído entre as alternativas possíveis dentro da política de preços da companhia. “O objetivo
é evitar uma eventual alta volatilidade em períodos curtos de
tempo, como a provocada pela
passagem de furacões no Golfo do México”, destacou a Petrobras.
Informou também que isso

será feito “sem abrir mão da
paridade dos preços internacionais, o instrumento derivativo, a ser aplicado por não mais
do que sete dias consecutivos,
permitirá à empresa obter um
resultado financeiro equivalente ao que alcança com a prática
de reajustes diários”.
A Petrobras informou que
o preço do diesel se refere ao
produto que é vendido nas refinarias para as distribuidoras
e representa apenas uma parcela do valor do combustível vendido nos postos ao consumidor
final. Na composição de preços ao consumidor entram ainda o custo do biodiesel, os tributos e as margens de distribuidoras e revendedores.
Segundo a Petrobras, o mecanismo de proteção poderá
ser aplicado a partir do encerramento do programa de subvenção econômica à comercialização de óleo diesel, instituído pela Medida Provisória nº 838 de maio de 2018.
Durante a utilização opcional
desse instrumento, os preços
ficarão estáveis durante o período de sua execução. “Assim como no caso da gasolina, a existência do mecanismo não significa que ele será
usado continuamente”, salientou a empresa.
Na avaliação da Petrobras,
isso permitirá maior flexibilidade na frequência de reajustes, embora sem alterar o
resultado final das variações
do preço do diesel resultantes de movimentos de alta ou
queda na cotação internacional e na taxa de câmbio, ao
final de cada período, que
poderá ser diário ou por sete
dias consecutivos.

Temer publica MP que
altera marco legal do
saneamento básico
O governo publicou na sexta-feira, (28) no Diário Oficial
da União a Medida Provisória
(MP 868/18), que altera o marco legal do saneamento básico
no país. A MP altera as competências da Agência Nacional de
Águas (ANA), que, agora, além
de responsável pelo gerenciamento dos recursos hídricos,
passa também a regular a prestação dos serviços públicos de
saneamento básico.
Com isso a regulamentação
dos serviços de águas e esgotos,
que é de atribuição constitucional dos municípios brasileiros,
passa a ser feito pela agência
reguladora, que será responsável
pela fixação das tarifas de água
a ser cobradas.
A medida determina que os
contratos de saneamento passarão a ser estabelecidos por meio
de processo licitatório com chamamento público “para verificar
o interesse dos entes federativos, em regime isolado ou consorciado, em realizar concessões e parcerias público-privadas”.
Antes, a licitação poderia ser
dispensada caso o contrato fosse firmado com uma empresa
pública. A medida publicada nesta sexta-feira retoma outra MP,
a 844/18, editada pelo governo
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em julho e que perdeu a validade em novembro por falta de
acordo para votação.
A MP foi considerada polêmica por, na prática, facilitar a
privatização de empresas públicas de saneamento básico e obrigar o pagamento de tarifas mesmo sem conexão ao serviço de
água e esgoto. A discussão e votação da MP foi adiada diversas
vezes. Sem acordo, a proposta
nem chegou a ser lida no plenário e perdeu a validade no dia 19
de novembro.
Além de deputados e senadores, a tramitação da MP no
Congresso Nacional também
mobilizou governadores de 24
estados. Pouco antes da medida
caducar, eles divulgaram uma
carta contra o projeto.
Os governadores argumentaram que o projeto fará com que
o setor de saneamento tenha riscos de desestruturação e de piora das condições fiscais dos
governos estaduais, além do
agravamento das desigualdades.
O principal ponto polêmico
é o fim ao subsídio cruzado, que
permite que recursos arrecadados com a cobrança de tarifas de
água e esgoto em áreas mais ricas sejam investidos em municípios mais pobres. (Agência
Brasil)
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A Companhia de Engenharia
de Tráfego (CET) informa que a
Avenida Paulista será totalmente
interditada a partir das 18h de segunda-feira (31), no sentido Consolação, entre as ruas Teixeira da
Silva e da Consolação, e no sentido Paraíso, entre as ruas da Consolação e Maria Figueiredo, para
a realização do evento “Réveillon
na Paulista 2019”.
O palco será montado entre
as ruas Bela Cintra e Haddock
Lobo, no vão livre do Túnel José
Roberto Fanganiello Melhem,
frente para o sentido MASP. O
evento será realizado das 17h40 do
dia 31/12/18 às 3h de 01/01/2019.
Bloqueios no Sistema Viário
Após o término da 94ª Cor-

rida de São Silvestre, na segunda-feira (31), a Avenida Paulista
permanecerá interditada nos
dois sentidos: entre as ruas Teixeira da Silva e da Consolação
(sentido Consolação) e da Rua
da Consolação até a Rua Maria
Figueiredo (sentido Paraíso). A
partir das 13h, as equipes de
campo da CET irão verificar as
condições de segurança no entorno da Avenida Paulista para
avaliar a possibilidade de liberação ao tráfego da Av.
Brig. Luís Antônio.
O início da limpeza na Av.
Paulista está previsto para às
3h de 1º/01/2019. Às 8h está
previsto o término da limpeza,
com a desmontagem das principais estruturas para o desbloqueio da Avenida Paulista

em toda a extensão.
A Engenharia de Campo da
CET irá executar os bloqueios,
monitorar o sistema viário da
região da Av. Paulista, operando
os principais pontos de interdições e orientando os usuários.
Para este evento serão utilizados 63 agentes de trânsito, mil
cavaletes, 50 cilindros, 30 rolos
de fita zebrada, 18 faixas informativas e 41 banners de orientação aos usuários da região e do
público bem como 200 metros
de tapumes e gradis.
As linhas de ônibus que
atendem a região sofrerão alterações em seus itinerários utilizando caminhos alternativos.
Essas mudanças serão acompanhadas, informadas e orientadas
pela SPTrans.

Recomendações ao Público
- Dê preferência ao transporte público (ônibus, táxi e metrô),
pois a oferta de estacionamento
na região é restrita;
- Acesse o site da SPTrans e do Metrô, para informações sobre as linhas e itinerários que servem as vias
envolvidas no evento, como
também as estações de metrô
mais próximas;
-Respeite a sinalização de
trânsito. Não estacione em locais canalizados com cones e
cavaletes.
Para mais detalhes sobre informações de trânsito, bloqueios e desvios, Fale com a CET
pelo telefone 1 188, que atende 24 horas por dia. A ligação
é gratuita.

CET monta operação especial de trânsito
para a 94ª Corrida de São Silvestre
A Companhia de Engenharia
de Tráfego (CET) vai monitorar
o trânsito na região da Avenida
Paulista, a partir das 18h de domingo (30), para a realização
da 94ª Corrida Internacional de
São Silvestre 2018. A prova
esportiva será realizada na segunda-feira (31), com concentração entre a Rua Frei Caneca e
a Alameda Campinas. A previsão
é que 30 mil atletas participem
da corrida.
Para a realização do evento,
serão utilizados 1.591 cavaletes, 55 cilindros, 83 faixas informativas, 20 banners de orientação aos usuários, 115 rolos de
fita zebrada, 600 metros de gradis e 138 agentes para operacionalizar o tráfego local, cobrindo a rede viária principal da região e caminhos alternativos.
Largada e chegada (31/12)
Largada: Avenida Paulista
(sentido Consolação), entre as
ruas Augusta e Frei Caneca, em
frente ao Shopping Center 3. As
largadas vão ocorrer nos seguintes horários:
Cadeirantes: 8h20;
Elite Feminina: 8h40;
Elite Masculina: 9h;
Demais participantes: 9h.
Chegada: Avenida Paulista,
no sentido Consolação, em
frente ao prédio da Fundação
Cásper Líbero/Gazeta. Os bloqueios estão previstos para
ocorrer das 4h até às 13h. Porém, após o término da corrida,
a Avenida Paulista permanecerá
interditada em ambos os sentidos, entre as ruas Teixeira da Silva e da Consolação, para a montagem do Réveillon. Será possível cruzar a Av. Brigadeiro Luís
Antônio se não houver prejuízo
à segurança.
As premiações serão realizadas das 9h30 às 10h.
Percurso da Corrida (15
km)
Avenida Paulista (sentido
Paraíso/Consolação), Túnel

José Roberto Fanganiello Melhem (sentido Av. Doutor Arnaldo), Avenida Doutor Arnaldo
(sentido Lapa), Rua Major Natanael (sentido Estádio do Pacaembu), Rua Desembargador Paulo Passaláqua (sentido Marginal
Tietê), Avenida Pacaembu, Viaduto Pacaembu, Avenida Doutor
Abrahão Ribeiro, Av. Marquês de
São Vicente,Avenida Norma Pieruccini Gianotti (sentido Luz),
Avenida Rudge (sentido centro),
Viaduto Orlando Murgel, Avenida Rio Branco, Avenida Ipiranga
(sentido República), Avenida São
João (sentido bairro), Praça Júlio de Mesquita (sentido
bairro), Alameda Barão de Limeira (sentido bairro), Avenida
Duque de Caxias (pista da esquerda no contra fluxo, sentido bairro), Largo do Arouche,
Rua Rego Freitas no contra
fluxo, Rua Major Sertório no
contra fluxo, Rua Bento Freitas no contra fluxo, retornando ao Largo do Arouche, Avenida Vieira de Carvalho (sentido Praça da República), contorno da Praça da República, Avenida Ipiranga (no contra fluxo),
Avenida São João (no contra fluxo, sentido centro), Rua Conselheiro Crispiniano (no contra
fluxo, sentido centro, por trás
do Teatro Municipal), Rua
Coronel Xavier de Toledo (no
contra
fluxo,
sentido
bairro), Rua da Consolação
(sentido bairro), Viaduto Nove
de Julho (pista da esquerda,
sentido centro), Viaduto Jacareí (pista da esquerda, sentido
centro), mudança de pista (da
esquerda para a direita) junto
à Rua Santo Amaro, Rua Dona
Maria Paula, Avenida Brigadeiro Luís Antônio (sentido
bairro), chegando novamente à
Avenida Paulista (sentido Consolação).
Alterações na Região da Avenida Paulista
29/12: Colocação de grades
na Av. Paulista e transversais en-

tre Túnel José Roberto Fanganiello Melhem e R. Frei Caneca e
entre R. Prof. Otávio Mendes e
Av. Brig. Luís Antônio, além das
ruas Luís Coelho, São Carlos do
Pinhal e Al. Santos nos mesmos
trechos.
29/12 (sábado): A partir das
22h, será permitida a ocupação
de uma faixa e meia da direita da
Alameda Campinas, entre a R.
São Carlos do Pinhal e a Av. Paulista, para montagem do Hospital de Base.
30/12 (domingo):
- A partir das 18h, com o encerramento do Programa Rua
Aberta, haverá interd ição da
Avenida Paulista, sentido
Consolação, entre as ruas Teixeira da Silva e Bela Cintra, e
no sentido Paraíso entre as
ruas Padre João Manuel e Manuel da Nóbrega, sendo permitido atravessar a Avenida
Paulista em todos os cruzamentos, com exceção da Rua
Frei Caneca (acesso) e da Al.
Campinas, entre a Rua São
Carlos do Pinhal e a Av. Paulista, para montagem das instalações do posto médico.
- A partir das 22h, serão realizadas as seguintes interdições:
·
Interdição do acesso
ao Túnel José Roberto Fanganiello Melhem pela Av. Dr. Arnaldo;
·
Serão canalizadas duas
faixas da esquerda da Avenida
Doutor Arnaldo, sentido Centro,
entre a Rua Major Natanael e o
Túnel José Roberto Fanganiello
Melhlem.
31/12 (segunda-feira):
- A partir das 04h haverá a
interdição do Viaduto Professor
Bernardino Tranchesi, desde a
Rua Itapeva.
- A partir das 05h: Avenida
Paulista será totalmente bloqueada, no sentido Consolação, da
Rua Teixeira da Silva até a Rua
Bela Cintra, e no sentido Paraíso, da Rua da Consolação até a
Rua Teixeira da Silva.
- A partir das 5h30 será bloqueado o restante do percurso da

corrida.
- A partir das 13h, após o término da Corrida, a Avenida Paulista permanecerá interditada,
entre as ruas Teixeira da Silva e
da Consolação, em ambos os
sentidos, para a realização do
Réveillon.
Transporte Coletivo: As linhas de ônibus que atendem a
região sofrerão alterações em
seus itinerários utilizando caminhos alternativos. Essas mudanças serão acompanhadas, informadas e orientadas pela SPTrans.
Recomendações ao Público
·
Respeite a sinalização;
·
Dê preferência ao uso
de transporte público (Ônibus,
Táxi e Metrô), pois a oferta de
vagas de estacionamento na via
pública é limitada;
·
Se necessitar pedir informações, proceda de forma a
não atrapalhar a fluidez do trânsito;
·
Não estacione em locais proibidos, frente a guias rebaixadas, em canteiros centrais,
em fila dupla ou onde haja canalizações com cones e cavaletes;
·
Não embarque ou desembarque em fila dupla ou afastado da calçada;
·
Ao avistar a canalização de orientação na pista, reduza a velocidade dos veículos para
maior segurança;
·
Procure conhecer previamente as vias de acesso e locais para estacionamento;
·
Caso não se dirija à região, busque utilizar vias alternativas, evitando passar nas imediações do evento.
As equipes de campo da CET
vão monitorar e orientar o tráfego na região, visando melhorar as condições de trânsito e
preservar a segurança de pedestres e motoristas.
Para informações de trânsito, ligue 1188 - Fale com a
CET. Atende 24 horas para informações de trânsito, ocorrências, reclamações, remoções e sugestões.

Governo de SP auxilia cidades nas
questões ligadas à gestão ambiental
Desde 2007, o Governo do
Estado conduz as ações
do Programa
Município
VerdeAzul (PMVA), que tem o
objetivo inovador de medir e
apoiar a eficiência da gestão ambiental, por meio da descentralização e valorização da agenda do
setor nas cidades paulistas. Vale
destacar que as atividades são
coordenadas pela Secretaria de
Estado do Meio Ambiente.
A participação de cada uma
das prefeituras ocorre com a indicação de um interlocutor e um
suplente, por meio de ofício encaminhado à Secretaria de Estado do
Meio Ambiente. Além disso, a participação do município no PMVA
é um dos critérios de avaliação para
a preferência na liberação de recursos do Fundo Estadual de Controle da Poluição (Fecop).
Orientações
É importante frisar quer as
ações propostas pelo programa
compõem as dez orientações
norteadoras da agenda ambiental local, que abrangem os se-

guintes temas: Município Sustentável, Estrutura e Educação
Ambiental, Conselho Ambiental,
Biodiversidade, Gestão das
Águas, Qualidade do Ar, Uso do
Solo, Arborização Urbana, Esgoto Tratado e Resíduos Sólidos.
Atualmente, são 5 mil ações
em andamento em São Paulo. A
projeção é de que existam 22 mil
iniciativas ligadas ao programa
em 2028, que preconiza que as
regras devem ser mantidas por
uma década.
A lista resulta da avaliação
técnica das informações fornecidas pelos municípios, com critérios pré-estabelecidos de medição da eficácia das ações executadas. A partir dessa análise, o
Indicador de Avaliação Ambiental (IAA) é publicado para que o
poder público e toda a população possam utilizá-lo como norteador no aprimoramento de políticas públicas e das ações sustentáveis.
Resultados
Entre 2015 e 2017, a cidade

de Novo Horizonte ocupou a
liderança do ranking do Programa Município VerdeAzul,
em razão do compartilhamento das responsabilidades sobre as questões ambientais
entre diversos participantes,
como a prefeitura, o setor privado e a sociedade civil.
Participação
Outra cidade de destaque
nos resultados é Gabriel Monteiro, na região de Araçatuba,
que também promove parcerias entre o poder público e a
iniciativa privada. “As diretivas são importantes porque
representam obrigações fundamentais para a gestão e educação ambiental”, enfatiza o
secretário municipal de Agricultura e Meio Ambiente de
Gabriel Monteiro, Everton
Viana. “A gestão municipal absorveu a iniciativa como um
programa importante”, completa.
A participação dos municípios no PMVA ocorre a partir

de ofício da prefeitura manifestando o interesse em aderir ao programa e indicando os
interlocutores (titular e suplente). A partir disso, a cidade passa a ter acesso a todas
as ferramentas fornecidas
pela Secretaria de Estado do
Meio Ambiente.
Os interlocutores representam o elo entre a Secretaria de Estado do Meio Ambiente e a prefeitura e são os responsáveis pelo gerenciamento das ações para o atendimento das diretivas ambientais.
Contato - Para mais informações, as administrações
municipais podem entrar em
contato pelo telefone (11)
3133-4160 ou por e-mail:
municipioverdeazul
@sp.gov.br. A Coordenação do
PMVA está localizada na capital paulista, na Avenida Professor Frederico Hermann Júnior,
345 – Alto de Pinheiros – São
Paulo – SP – CEP 05459-900.
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Cálculo da aposentadoria muda
a partir de segunda-feira, 31
O cálculo das aposentadorias por tempo de contribuição
vai mudar a partir de segundafeira (31), quando será acionada uma regra implementada
por lei em 2015. A regra exige
um ano a mais para homens e
mulheres se aposentarem. A
atual fórmula, conhecida como
85/95, vai aumentar um ponto e
se tornar 86/96.
Quem quiser se aposentar
pela regra atual – e já cumpre os
requisitos – têm até domingo
(30) para fazer a solicitação.
Pela fórmula 85/95, a soma
da idade e do tempo de contribuição deve ser de 85 anos para
mulheres e 95 para homens. O
tempo de trabalho das mulheres
deve ser de 30 anos e o dos ho-

mens, de 35 anos. Isso significa, por exemplo, que uma mulher que tenha trabalhado por 30
anos, precisa ter pelo menos 55
anos para se aposentar.
A partir do dia 31, para se
aposentar com o tempo mínimo
de contribuição, ela deverá ter
56 anos. A mesma soma precisará alcançar 86 e 96. A fórmula
será aumentada gradualmente
até 2026.
Aqueles que já cumprem as
regras podem solicitar a aposentadoria pelo telefone 135,
que funciona das 7h às 22h, no
horário de Brasília. Pelo telefone, o pedido pode ser feito
somente até sábado. Pelo site
do INSS.o pedido pode ser feito até domingo (30).

Fórmula
A atual regra é fixada pela
Lei 13.183/2015. Nos próximos anos, a soma voltará a
a u m e n t a r, s e m p r e e m u m
ano. A partir de 31 de dezembro de 2020, passará a ser
87/97; de 31 de dezembro de
2022, 88/98; de 31 de dezembro de 2024, 89/99; e, em 31 de
dezembro de 2026 chegará à
soma final de 90/100.
Defensor da fórmula, o professor da Universidade de Brasília e assessor do Conselho
Federal de Economia, Roberto
Piscitelli, diz que o cálculo ajuda a reduzir desigualdades. “Ele
combina dois indicadores [tempo de contribuição e idade mínima] que, às vezes, quando con-

siderados isoladamente dificultam a vida do trabalhador. A fórmula ajuda a compensar a situação daqueles que começaram a
trabalhar muito cedo, o que sempre foi fator de injustiça do ponto de vista do tempo para aposentadoria”, explicou.
Além de se aposentar pela
regra 85/95, os trabalhadores
podem atualmente se aposentar
apenas por tempo mínimo de
contribuição: 35 anos para os
homens e 30 anos para as mulheres, independente da idade.
Nesses casos, no entanto, poderá ser aplicado o chamado fator
previdenciário que, na prática,
reduz o valor da aposentadoria de
quem se aposenta cedo. (Agência Brasil)

CVM instaura inquéritos para apurar
irregularidades de gestores da JBS
A Comissão de Valores Mobiliários (CVM), autarquia vinculada ao Ministério da Fazenda, divulgou na sexta-feira, (28)
a instauração de três inquéritos
administrativos para apuração de
irregularidades cometidas pelos
gestores da JBS e afiliadas. Os
três novos inquéritos foram instaurados.
O primeiro se refere à inobservância dos deveres do acionista controlador e administradores da JBS, em função de

práticas que vieram a público
pelo acordo de delação premiada celebrado com o Ministério Público por sete administradores da companhia e sua
acionista controladora, a J&F
Investimento.
O segundo inquérito apura
eventuais irregularidades relacionadas à inobservância dos deveres fiduciários dos administradores da BRF devido a notícias divulgadas pelo acordo de
delação premiada firmado por

administradores e controladores
da JBS com o Ministério Público Federal (MPF).
O terceiro visa apurar irregularidades relacionadas aos deveres do acionista controlador e
administradores da Eldorado
Brasil Celulose devido a práticas veiculadas no âmbito da Operação Greenfield, braço da Operação Lava Jato, incluídas posteriormente no acordo de colaboração premiada celebrado
com o MPF.

Os três inquéritos são oriundos de processos administrativos anteriores abertos pela Superintendência de Relações com
Empresas (SEP) da CVM em
2017, após notícias veiculadas a
respeito da delação de acionistas controladores da companhia.
Os três se encontram em instrução na Superintendência de Processos Sancionadores (SPS),
em conjunto com a Procuradoria Federal Especializada (PFE/
CVM). (Agência Brasil)

Decreto reduz subsídios da conta de luz
Os subsídios na conta de luz
do consumidor vão ser reduzidos. O Diário Oficial da União
traz um decreto assinado pelo
presidente Michel Temer com o
objetivo de reduzir gradativamente os descontos concedidos
em tarifa de uso do sistema de
distribuição e tarifa de energia
elétrica, bancados pela Conta de
Desenvolvimento Energético
(CDE), paga por todos os consumidores.
“A partir de 1º de janeiro de
2019, nos respectivos reajustes
ou procedimentos ordinários de
revisão tarifária, os descontos
serão reduzidos à razão de 20%
ao ano sobre o valor inicial, até
que a alíquota seja zero”, diz o
decreto.

No último dia 19, o Ministério de Minas e Energia enviou
à Casa Civil da Presidência da
República a proposta de decreto para cortar alguns dos subsídios tarifários presentes na conta de luz. A CDE é uma espécie
de taxa embutida na conta de luz
que custeia programas sociais,
descontos tarifários e empréstimos subsidiados para o setor.
Segundo o ministério, o objetivo da medida é retirar das
contas de energia elétrica, pagas
pelos consumidores de todo o
país, benefícios a atividades considerados estranhos ao setor elétrico, como serviço público de
água, esgoto e saneamento.
A proposta foi encaminhada
pelo titular da pasta, Moreira

Franco, que defende a eliminação desse tipo de subsídio como
forma de reduzir os preços nas
contas de luz.
“O decreto propõe uma transição de cinco anos para eliminação total dos benefícios considerados injustificáveis do ponto de vista setorial. De acordo
com o decreto, a partir de janeiro de 2019, os benefícios serão
reduzidos à razão de 20% ao
ano, até sua extinção”, informou
o Ministério de Minas e Energia, no dia 19.
O objetivo é também eliminar a cumulatividade de dois subsídios concedidos à irrigação e
aquicultura na área rural, “que
hoje permite que um mesmo
beneficiado tenha acesso aos

dois subsídios ao mesmo tempo”.
CDE
A Conta de Desenvolvimento Energético é um fundo setorial que concede benefícios a
diversos grupos, como a tarifa
social da baixa renda e o programa Luz para Todos; descontos
para diversos grupos, como agricultores, irrigantes e empresas
de saneamento; subsídios para
produtores e consumidores de
energias renováveis e para compra de carvão mineral; empréstimos subsidiados para distribuidoras da Eletrobras e compra de
combustível para usinas termelétricas em regiões isoladas.
Agência Brasil)

BC: contas públicas têm saldo
negativo de R$ 15,6 bilhões
em novembro
O setor público consolidado, formado pela União, os estados e municípios, registrou
saldo negativo nas contas públicas em novembro, de acordo
com dados divulgados na sextafeira, (28) pelo Banco Central
(BC). O déficit primário, receitas menos despesas, sem considerar os gastos com juros, ficou
em R$ 15,602 bilhões, resultado bem maior que o de igual período de 2017, quando foi de R$
909 milhões. Esse é o maior
déficit para meses de novembro
desde 2016, quando ficou em R$
39,141 bilhões.
No mês passado, o resultado negativo veio principalmente do Governo Central (Previdência, Banco Central e Tesouro Nacional) que apresentou déficit primário de R$ 17,073 bilhões, uma piora em relação a
novembro de 2017, quando o
déficit primário ficou em R$
366 milhões.
Esse resultado negativo é
explicado pelo déficit da Previdência, que chegou a R$ 17,968
bilhões, em novembro, enquanto o Tesouro registrou saldo positivo de R$ 948 milhões. O

Banco Central teve déficit de R$
52 milhões.
Os governos estaduais apresentaram superávit de R$ 2,431
bilhões, e os municipais, déficit
de R$ 423 milhões. As empresas estatais federais, estaduais e
municipais, excluídas as dos grupos Petrobras e Eletrobras, registraram déficit primário de R$
537 no mês passado.
Segundo o chefe adjunto do
Departamento de Estatísticas do
BC, Renato Baldini, houve aumento das despesas previdenciárias no mês com o pagamento
de benefícios, como a segunda
parcela do 13º salário.
Baldini explicou ainda que
em novembro deste ano houve
aumento de transferências da
União para estados e municípios relacionadas principalmente
a royalities de petróleo. Com
alta dos preços do petróleo e do
dólar, os repasses foram maiores. Além disso, Baldini disse
que em novembro de 2017 houve maior arrecadação relacionada a concessões.
Nos 11 meses do ano, houve
déficit primário de R$ 67,125
bilhões, contra resultado tam-

bém negativo de R$ 78,261 bilhões em igual período de 2017.
No acumulado em 12 meses
encerrados em novembro, as
contas públicas ficaram com saldo negativo de R$ 99,447 bilhões, o que corresponde a
1,45% do Produto Interno Bruto (PIB), que é a soma de todos
os bens e serviços produzidos
no país.
A meta para o setor público
consolidado é de déficit de R$
161,3 bilhões neste ano.
Segundo Baldini, o déficit
primário está “distante” da meta,
como resultado do esforço fiscal do governo este ano.
Gastos com juros
Os gastos com juros ficaram
em R$ 35,029 bilhões em novembro, contra R$ 29,129 bilhões no mesmo mês de 2017.
De janeiro a novembro, essas despesas chegaram a R$
352,275 bilhões, contra R$
367,507 bilhões em igual período de 2017. Em 12 meses encerrados em novembro, os gastos com juros somaram R$
385,594 bilhões, o que corresponde a 5,64% do PIB.

O déficit nominal, formado
pelo resultado primário e os gastos com juros, atingiu R$
50,631 bilhões no mês passado
ante R$ 30,038 bilhões de novembro de 2017.
De janeiro a novembro, o
resultado negativo ficou em R$
419,4 bilhões, ante R$ 445,768
bilhões em igual período do ano
passado. Em 12 meses, o déficit nominal ficou em R$
485,041 bilhões, o que corresponde a 7,1% do PIB.
Dívida pública
A dívida líquida do setor público (balanço entre o total de
créditos e débitos dos governos
federal, estaduais e municipais)
chegou a R$ 3,644 trilhões em
novembro, o que corresponde
53,3% do PIB, com redução de
0,3 ponto percentual em relação
a outubro.
Em novembro, a dívida bruta
- que contabiliza apenas os passivos dos governos federal, estaduais e municipais - chegou a
R$ 5,284 trilhões ou 77,3% do
PIB, com aumento de 0,3 ponto
percentual em relação a outubro.
(Agência Brasil)
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Netanyahu chama
Brasil de “grande
potência” e fala em
estreitar laços
Pouco antes de embarcar para o Brasil, o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu demonstrou entusiasmo com sua primeira visita à região. Ele classificou o país como “grande potência”,
lembrando que reúne a quinta maior população mundial, e disse que
a partir da gestão do presidente eleito, Jair Bolsonaro, haverá “nova
era entre Israel e a grande potência chamada Brasil”.
A mensagem foi postada em sua conta no Twitter. “É uma grande mudança com Bolsonaro. Estou contente por podermos começar uma nova era entre Israel e a grande potência chamada
Brasil.”
Netanyahu manifestou sua expectativa diante da primeira visita
ao Brasil. “Vamos discutir os laços de Israel com o maior país da
América Latina, o quinto mais populoso do mundo. O Brasil é um
país enorme, com enorme potencial para o Estado de Israel, economicamente, diplomaticamente e vis-à-vis segurança”.
Na manhã de hoje, a Embaixada de Israel no Brasil divulgou
vídeo em que o embaixador Yossi Shelley fala sobre a visita. “É a
primeira vez que um primeiro-ministro de Israel chega ao Brasil
e vai encontrar o presidente Jair Bolsonaro para continuar nossas parcerias em agricultura, água e segurança pública”, disse.
Atividades
O primeiro-ministro desembarca de manhã no Rio de
Janeiro e fica no país até terça-feira (1º), quando participa da
cerimônia de posse do presidente eleito, Jair Bolsonaro. Nesta
sexta-feira, eles almoçam no Forte de Copacabana. Também estarão presentes os futuros ministros Ernesto Araújo (Relações
Exteriores) e Fernando Azevedo (Defesa).
Bolsonaro pretende transferir a Embaixada do Brasil de TelAviv para Jerusalém. Os Estados Unidos foram o primeiro país a
adotar a mudança. A medida não é consensual, pois Jerusalém é
um território disputado por questões políticas e religiosas entre
judeus e muçulmanos.
A visita ocorre em meio a dificuldades na política interna israelense. Netanyahu enfrenta um processo judicial por denúncias de desvios. Há também ausência de consenso em torno de um
projeto que fixa novas regras para o serviço militar, que levou o
Parlamento de Israel a antecipar em sete meses as
eleições parlamentares que ocorrerão em 9 de abril.
Agenda
No final da tarde, Netanyahu irá à sinagoga Beit Yaakov para a
cerimônia religiosa do shabat. Nos dias em que ficará no Brasil,
a agenda do primeiro-ministro será intensa. Ele terá conversas
com jornalistas, líderes da comunidade judaica e Amigos Cristãos de Israel.
Durante a visita, o primeiro-ministro israelense aproveita para
manter reuniões bilaterais com líderes estrangeiros. Ele se reúne com o presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, e o
secretário de Estado dos Estados Unidos, Mike Pompeo. O último compromisso no Brasil será com o presidente do Chile, Sebastian Piñera. (Agência Brasil)

OEA deve pressionar
Nicarágua com
Carta Democrática
Interamericana
A tensão predominou durante a sessão extraordinária do Conselho Permanente Organização dos Estados Americanos (OEA)
convocada para analisar o agravamento da crise na Nicarágua,
deflagrada há oito meses. O secretário-geral da entidade, o uruguaio Luis Almagro, afirmou que diante dos acontecimentos deverá iniciar o processo de aplicação da Carta Democrática Interamericana contra a Nicarágua.
A medida é considerada extrema e adotada apenas em casos
urgentes. A aplicação da Carta Democrática Interamericana é um
instrumento de pressão sobre um determinado país para que respeite as regras democráticas e as instituições.
“A lógica da ditadura está instalada na Nicarágua. A OEA deve
atuar para proteger e defender. Nos vimos obrigados a começar
o processo de aplicação do Artigo 20 da Carta Democrática Interamericana”, afirmou Almagro no Twitter.
O Artigo 20 da Carta Democrática Interamericana define que
o secretário-geral ou qualquer Estado-membro da OEA pode solicitar a convocação imediata do Conselho Permanente quando
ocorra uma “alteração da ordem constitucional que afete gravemente sua ordem democrática” em um país da organização.
Dirigindo-se ao embaixador da Nicarágua na OEA, Luis Alvarado, Almagro apelou para que o governo do presidente Daniel
Ortega assuma os erros e retome a democracia.
Crise
Em abril, eclodiram protestos em várias cidades da Nicarágua, inicialmente, promovidos por manifestantes contrários às
reformas propostas pelo governo Ortega. As manifestações, porém, foram ampliadas e duramente contidas pelas forças policiais. Nas ruas, o apelo era por liberdade de expressão, preservação dos direitos humanos e o fim da gestão de Ortega.
Nos últimos dias, Daniel Ortega determinou a saída dos organismos internacionais e não governamentais que defendem os
direitos humanos. Há denúncias de mortes, torturas e prisões. A
OEA esteve à frente do processo desde o começo e obteve apoio
da Igreja Católica Apostólica Romana, que se afastou das negociações depois de desentendimentos com as autoridades locais.
A Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH),
vinculada à OEA, estima que 325 pessoas foram mortas nesse
período. Porém, o governo Ortega reconhece apenas 199.
A brasileira Rayneia Gabrielle Lima foi morta em Managuá, capital da Nicarágua, no caminho entre o hospital onde fazia residência médica e sua casa. (Agência Brasil)
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Bolsa Família:
Calendário 2019
com datas de saque
é divulgado
Beneficiários do Programa Bolsa Família podem
consultar as datas de 2019
em que o pagamento estará
disponível para saque. Para
saber o dia em que o valor
será creditado, a família cadastrada no programa deve
consultar o último dígito do
Número de Identificação Social (NIS) impresso no cartão magnético vinculado à
sua conta bancária do titular.
Depois de identificá-lo,
deve consultar o calendário
do programa, que indica,
mês a mês, as datas em que
a família poderá sacar o dinheiro. Os beneficiários que
possuem o cartão com final
1, por exemplo, poderão
efetuar a operação no primeiro dia de pagamento - 18
de janeiro -, enquanto aqueles com o final 2 poderão
resgatar o recurso a partir do
segundo dia do cronograma
- 21 de janeiro - e assim por
diante.
Segundo as regras do
programa, os beneficiários
têm até 90 dias para sacar a
quantia a que têm direito. O
benefício é pago de forma
gradual nos dez últimos dias
úteis de cada mês. Por isso,
o primeiro período de lançamentos do programa será
de 18 a 31 de janeiro. De

acordo com o Ministério do
Desenvolvimento Social,
somente em dezembro R$
2,6 bilhões foram repassados para mais de 14,1 milhões de famílias em todo o
país.
O Bolsa Família é um
programa de transferência
direta de renda para as famílias inseridas no Cadastro
Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), contemplando famílias em situação de pobreza ou extrema pobreza.
Para participar, é necessário
que as famílias comprovem
renda mensal por pessoa de
até R$ 89. Famílias com renda familiar mensal de até R$
178 por pessoa e que sejam
compostas por gestantes, crianças ou adolescentes também podem se candidatar.
Quem atender aos critério de renda e tiver interesse em se inscrever no Bolsa
Família deve procurar seu
representante local, na prefeitura da cidade onde reside, para se registrar no CadÚnico. Caso tenha dúvidas
ou queira mais informações
sobre o programa, é possível buscar atendimento pelo
telefone 0800 707 2003,
serviço oferecido pelo ministério. (Agência Brasil)

WEENER PLASTICS DO BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF nº 10.982.174/0001-50 - NIRE 35.300.508.131 - EXTRATO DA ATA DE AGE REALIZADA EM 21/12/2018
Data, horário e local: 21/12/2018, às 11h, na sede. Presença. Weener Plastik Beteiligungs GmbH, CNPJ 10.747.031/000164, procurador Fábio Monteiro Marques, RG 09.819.700-7 IFP/RJ, OAB/RJ 111.021 e CPF 023.697.007-00. Mesa: Presidente
- Olavo Lira Barbosa; Secretário: João Gabriel Ferrari Xavier. Deliberações: - Homologação do não exercício do direito
de preferência pela GHW. A acionista presente homologa o não exercício do direito de preferência pela GHW na subscrição
de 1.863.595 novas ações ordinárias e nominativas emitidas pela Companhia, com valor nominal de R$ 1,00 cada (“Ações
Restantes”). Considerando que a acionista Weener não manifestou seu interesse em reservar as sobras à subscrição do aumento
de capital social da Companhia formalizado na AGE de Aumento de Capital em 15/05/2018 e que não há terceiros interessados
em subscrever as Ações Restantes, nos termos do §8º do artigo 171 da LSA, decide a acionista presente cancelar as Ações
Restantes. Desta forma, o capital social da Companhia passa de R$ 6.511.983,00 para R$ 4.648.388,00. - Redução do capital
social da Companhia. Tendo em vista que houve uma variação cambial do Euro no período compreendido entre a data de
integralização do aumento de capital social realizado pela acionista Weener na Companhia e a data de término dos trâmites
burocráticos relacionados ao registro da operação perante os órgãos competentes e a celebração do contrato de câmbio da
operação, a qual acarretou uma integralização efetiva por parte da acionista Weener de R$ 4.134.847,00, a acionista presente
decide reduzir o capital social da Companhia em R$ 213.541,00 por julgá-lo excessivo em relação às atividades que compõe o
objeto social da Companhia, nos termos do artigo 173, caput, da LSA. Desta forma, o capital social da Companhia passa de
R$ 4.648.388,00 para R$ 4.434.847,00, mediante o cancelamento de 213.541 ações ordinárias e nominativas, com valor nominal
de R$ 1,00 cada, subscritas e não integralizadas pela acionista Weener. - Alteração do Estatuto Social. Aprovada a alteração
do item 3.1 do Estatuto Social da Companhia. Encerramento. Nada mais havendo a ser tratado, lavrou-se a presente ata, foi
assinada por todos os presentes. SP, 21/12/2018. Olavo Lira Barbosa - Presidente. João Gabriel Ferrari Xavier - Secretário.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
CHO TAEKWON-DO CENTER CLUBE, Através de seu presidente,
vem por meio deste CONVOCAR os associados a seguir
relacionados: Luis Antonio Capote Moreno Junior, Maria Isabel
Ferreira dos Santos, Helton Magalhães Dias, Luciana Helena
Januzzi, Marina Ferreira dos Santos, Felipe Callegari Mello, Gabriel
Andrade Ferr eira, Fabio Martorano, Lucas Anversa Oliveira Reis,
Tassia Moretz-Sohn Fernandes, Mauro Furquim de Almeida Baldijão,
Fabio José Laniado, Maria Christina Pinheiro Machado Lyrio de
Almeida, Eduardo Kawashit a, Christian David Baggio de Almeida
Hazaldine. Para participarem da ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA,
que se realizará no dia 16 de janeiro de 2.019, quarta-feira, às 20h00
em primeira chamada, e em segunda chamada às 20h30 na sede
do clube à Rua Martim Francisco, 494 – Santa Cecília/São Paulo
(SP). A Assembleia Geral Ordinária irá deliberar sobre o seguinte
assunto da “ ordem do dia”: a) Eleger e empossar os Membros do
Conselho Fiscal, Presidente, Vice Presidente e Diretoria.São Paulo,
02 de Janeiro de 2019,Djalma Clementino dos Santos – Presidente.
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O presidente eleito, Jair Bolsonaro, disse na sexta-feira, (28)
que Brasil e Israel devem ser “irmãos no futuro”, com parcerias
em diversas áreas. “Aprofundamos mais um pouco as nossas
intenções. Mais do que parcerias, sermos irmãos no futuro, na
economia, em tecnologia, em
tudo aquilo que possa trazer benefícios para os dois países”
Netanyahu e Bolsonaro almoçaram no Forte de Copacabana, no Rio de Janeiro. O primeiro-ministro veio ao Brasil para
a posse do presidente eleito, na
próxima terça-feira (1º).
“Começamos um governo difícil a partir de janeiro, mas o Brasil tem potencialidade, tem massa
humana, como a formada em nosso
ministério, para que possamos vencer esses obstáculos. Em parte, precisamos sim de bons aliados, bons
amigos, bons irmãos, como Netanyahu”, completou Bolsonaro.
Netanyahu disse que a coo-
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Bolsonaro diz que Brasil e Israel
devem aprofundar parcerias no futuro

Jair Bolsonaro
peração mútua entre os dois países pode trazer benefícios para
as duas nações. “Israel é a terra
prometida e Brasil é a terra da
promessa. E o senhor se encabeça a boa gestão desse país para
concretizar essa promessa. Israel quer ser parceiro do Brasil

nessa empreitada. Entendemos
que a nossa cooperação mútua
pode render enormes benefícios aos nossos povos, na economia, na segurança, na agricultura, em recursos hídricos, indústria, em todos as esferas da atividade humana”, disse.

O primeiro ministro anunciou que convidou Bolsonaro para
visitar Israel para “avançarmos na
cooperação e parceria”. Bolsonaro aceitou o convite e disse que
em março visitará o país junto
com um comitiva para tratar de
tecnologia, agricultura, psicultura, segurança, forças armadas.
Netanyahu desembarcou
no final da manhã de sexta-feira,
29, na Base Aérea do Galeão, no
Rio de Janeiro, para uma visita de
cinco dias ao Brasil. No final da
tarde, Netanyahu irá à sinagoga
Beit Yaakov para a cerimônia religiosa do shabat. Bolsonaro deverá acompanhar a visita.
No domingo (30), o primeiro-ministro se reúne com jornalistas, líderes da comunidade judaica e Amigos Cristãos de Israel. Na
segunda-feira (31), segue para Brasília, onde acompanhará a posse de
Bolsonaro no dia 1º de janeiro. Ele
retorna para Israel na noite do dia
1º. (Agência Brasil)

Brasil e Acnur renovam acordo que
garante direitos a venezuelanos
O Ministério do Desenvolvimento Social e o Alto Comissariado das Nações Unidas para
os Refugiados (Acnur) renovaram na sexta-feira, (28), por
mais um ano, o acordo de cooperação que garante a refugiados
e imigrantes venezuelanos direitos socioassistenciais, à moradia e ao trabalho. O convênio vigora desde agosto.
Durante o próximo semestre, as prefeituras que acolhem
os grupos receberão do governo federal R$ 400 mensais por
cada pessoa assistida.
Durante a cerimônia de assinatura do documento, foi lançado o livro Pátria Mãe Gentil,
com fotografias do processo de
interiorização de venezuelanos
no Brasil, feitas por profissionais do ministério, do Acnur,
da Empresa
Brasil
de
Comunicação(EBC) e da Presidência da República.
O ministro do Desenvolvimento Social, Alberto Beltrame,
disse que o governo Jair Bolsonaro deve dar continuidade às
ações iniciadas por seu antecessor. Para Beltrame, o presidente Michel Temer tomou a atitu-

de correta ao não ceder a pressões de defensores do fechamento da fronteira do Brasil com
a Venezuela.
“Acho que o ministério e o
governo brasileiro levarão um
pouco de esperança aos irmãos
venezuelanos, e isso é tarefa de
qualquer governo. Deve-se dizer
aqui que, em grande parte, devido à posição corajosa do presidente Michel Temer. Não foram
poucas as pressões políticas, de
toda natureza, para que se fechasse a fronteira do Brasil
com a Venezuela. Em todos os
momentos, ele resistiu a essas
pressões e garantiu o processo que é hoje, talvez, um dos
mais bem-sucedidos de interiorização, de adaptação, de acolhimento de estrangeiros e migrantes que existe no mundo”
disse Beltrame.
“Tenho certeza de que nós
fizemos a coisa certa, o que deveria ter sido feito. Acho que o
Brasil dá um exemplo ao mundo
de solidariedade, de humanidade, de fraternidade, tantas vezes
presente em discurso de governança, de entidades, de pessoas,
mas que, na prática, não é bem

isso. Nós colocamos esses conceitos fundamentais da humanidade em prática, ao recebermos
as pessoas que, hoje, têm nova
esperança no Brasil, nova possibilidade de vida, a renovação de
sonhos”, acrescentou.
Segundo Beltrame, tudo o
que foi feito no âmbito da Operação Acolhida, como é chamado o programa de interiorização
dos venezuelanos no país, confirma o pendor do Brasil para
ser, “como diz o Hino Nacional,
uma pátria mãe gentil”.
“A diferença, a diversidade,
o estrangeiro não devem ser vistos como algo estranho no país.
Pelo contrário, são os imigrantes, são as pessoas que vêm para
cá, que enriquecem a nossa cultura, a nossa culinária, o nosso
dia a dia e, sobretudo, o exercício permanente da tolerância”.
Um dos primeiros venezuelanos a chegar ao Brasil, Gilmerson José Spinoza, conta que,
depois de ter superado a dor do
rompimento da convivência com
o filho, de 1 ano de idade, o sentimento que a vinda despertou
foi, realmente, de comunhão
com o povo brasileiro. “Me sin-
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to brasileiro. Não tenho minha
família, mas tenho vocês”, disse ele, que agora trabalha em
uma concessionária de automóveis, como mecânico. ”Todo
mundo sabe o que passamos.”
De acordo com o Ministério
do Desenvolvimento Social, até
o momento 3.602 venezuelanos
foram acolhidos no projeto e
vivem hoje em 31 municípios de
14 estados (Amazonas, Bahia,
Distrito Federal, Mato Grosso,
Mato Grosso do Sul, Paraíba,
Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio
Grande do Sul, Rondônia, Santa
Catarina e São Paulo).
O representante do Acnur no
Brasil, Federico Martínez,
acrescentou que, todos os dias,
5 mil venezuelanos abandonam
seu país à procura de melhores
condições de vida. “Na Organização das Nações Unidas, estimamos que mais de 3 milhões já
deixaram a Venezuela e que quase 200 mil tenham entrado no
Brasil desde 2017, sendo que
aproximadamente 98 mil permanecem no país, a grande maioria
como solicitante de refúgio.”
(Agência Brasil)
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Ginástica Brasileira comemora
resultados expressivos em 2018
O balanço da Ginástica Brasileira ao final da temporada de
2018 é bastante positivo, em
todos os aspectos. No segundo
ano do ciclo para Tóquio-2020,
as quatro modalidades olímpicas colecionaram resultados
expressivos.
Na ginástica artística masculina, o mais importante foi a
medalha de prata de Arthur Zanetti nas argolas, no Mundial de
Doha (QAT), já na feminina podemos destacar o quinto lugar
de Flávia Saraiva na final do
solo no mesmo mundial. Na rítmica, o espetacular resultado
alcançado pela Seleção Brasileira de Conjunto, que conquistou medalha de ouro no PanAmericano da modalidade, em
Lima (PER), na série de cinco
arcos, com a maior nota da história de uma equipe das Américas em eventos internacionais.
No individual da GR, destaque
para Natália Gaudio no Mundial de Sofia (BUL), terminando
entre as 24 melhores do mundo no aparelho fita. No trampolim, o principal feito do ano
ficou com Camilla Gomes, obtendo o melhor resultado da
história do Brasil no Mundial
de São Petersburgo (RUS),
com a 14ª posição.
Fora dos ginásios, a CBG
(Confederação Brasileira de
Ginástica) teve um importante
ano no combate ao assédio no
esporte, com a realização de diversas medidas do seu Programa de Prevenção e Combate ao
Assédio, como a criação do
Código de Ética, do Comitê de
Ética e Integridade, da Cartilha
de Combate ao Assédio, das palestras e seminários educativos, das assinaturas do Termo
de Cooperação com o Ministério Público e do Termo de Convivência entre ginastas e treinadores, que trouxe entre outros
pontos regras de convívio que
visam proteger a integridade
dos ginastas.
Todas estas regras e documentos são encontrados no Canal de
Ética
da
CBG
(http://
canaldeetica.cbginastica.com.br/),
que também foi lançado este ano.
“Foi um ano de muitas conquistas, trabalho, aprendizado e
superação. Conseguimos já no
primeiro semestre do ano ser a
modalidade com maior número de medalhas nos Jogos SulAmericanos realizados em Cochabamba/BOL. Obtivemos outros resultados inéditos, como
a classificação das Seleções
Masculina e Feminina de Ginástica Artística para as finais
por equipes em um mesmo
Mundial, a histórica nota da
Seleção de Conjunto de Ginástica Rítmica no Pan-Americano de Lima, o 14° lugar no
Mundial de Trampolim com
Camila Lopes, as duas medalhas
de ouro da Ginástica Aeróbica
na Copa do Mundo da Bulgária,
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A conquista de vagas para a Olimpíada de Tóquio-2020 será uma das principais metas para o próximo ano

Flavia Saraiva
entre outros feitos históricos”,
afirmou Luciene.
“Participamos dos principais eventos internacionais
sem deixar de dar atenção ao
calendário nacional de todas as
nossas modalidades, realizando
campeonatos nas cinco regiões
do país, promovendo e desenvolvendo a Ginástica em todo
território nacional”, completou
a presidente da CBG, que ressaltou ainda as ações da entidade nas questões de gestão e governança.
“Fora da área de competição, a CBG aprim orou ainda
mais a sua gestão, realizando
diversas ações e medidas no
sentido de combater e proteger os ginastas contra todas
as formas de assédios. E a
CBG continuará com seus esforços para aprimorar ainda
mais seus programas, tornando-se um exemplo no combate ao assédio no esporte, visando garantir um ambiente
sempre saudável para nossos
atletas, influenciando assim,
positivamente a socie dade”,
disse Luciene, que fez questão
de destacar os principais parceiros da CBG.
“Todas as nossas atividades
só foram possíveis de serem
realizadas porque temos ao
nosso lado a CAIXA, como patrocinadora máster e que acredita na Ginástica Brasileira, o
COB (Comitê Olímpico do Brasil) e o Ministério do Esporte
nos apoiando”, afirmou.
Confira abaixo como foi o
ano de 2018 na Ginástica Brasileira.
Ginástica Artística
A temporada começou com
a participação na Copa do Mundo por Aparelhos em Melbourne (AUS), no final de fevereiro. A competição serviu para
testar integrantes da nova geração da ginástica artística. O
destaque ficou com Isabel Barbosa, que conquistou duas medalhas de prata, no solo e na
trave.
Em março, a ginástica masculina marcou presença no
DTB Pokal Team Challenge, em
Stuttgart (ALE). E a equipe brasileira conquistou um ótimo
resultado, terminando na se-

gunda colocação na classificação, atrás apenas da Rússia, somando 165,929 pontos.
O time brasileiro foi formado por Arthur Zanetti (1º nas
argolas, 2º no salto e 3º no
solo), Luís Porto (4º no solo e
11º no salto), Francisco Barreto (1º na barra fixa, 4º no cavalo com alças, 11º nas argolas e
9º nas paralelas) e Péricles Silva (8º no cavalo com alças, 4º
nas paralelas e 5º na barra fixa).
Lucas Bittencourt completou a
equipe, tendo disputado a qualificação.
Em abril, o Brasil levou
suas equipes adulta e juvenil
para o tradicional Trofeo Cittá
di Jesolo de Ginástica Artística Feminina, em Jesolo (ITA).
E o saldo foram duas medalhas
de prata no time adulto. Uma
por equipe (Carolyne Pedro,
Flavia Saraiva, Jade Barbosa e
Luiza Domingues) e outra no
solo, com Flavinha.
O mês de maio teve como
ponto alto a participação nos
Jogos Sul-Americanos, realizados em Cochabamba (BOL). O
Brasil terminou como campeão
geral da competição, ao ter conquistado 21 medalhas, sendo
dez de ouro, sete de prata e quatro de bronze. Tanto as seleções
feminina e masculina foram
campeãs por equipe. Levaram
ouro também Arthur Zanetti (argolas e salto), Caio Souza (barra fixa), Flavia Saraiva (trave e
assimétricas), Luiza Domingues (salto), Francisco Barreto (cavalo com alças), Thaís
Fidelis (solo).
Em junho, Gustavo Polato,
um dos destaques da nova geração da ginástica artística
masculina, encerrou com medalha sua participação na
Copa do Mundo de Koper, na
Eslovênia, ao levar o bronze na
barra fixa. Também em junho,
os ginastas da Seleção Brasileira Juvenil Feminina e Masculina alcançaram o objetivo
de se classificar para a Olimpíada da Juventude de Buenos
Aires, durante o Pan-Americano da modalidade, também
realizado na capital argentina.
Além da classificação, o Brasil ainda conquistou 7 medalhas
neste torneio.
O mês de setembro reser-

vou a disputa do Pan-Americano de Ginástica Artística, em
Lima (PER), evento que também era classificatório para os
Jogos Pan-Americanos que serão disputados na capital peruana, no próximo ano. Na ginástica masculina, destaque para as
medalhas de ouro conquistadas
por Caio Souza na barra fixa e
no salto, além da prata de Francisco Barreto na barra fixa.
No feminino, Flavia Saraiva foi o principal nome da equipe, conquistando duas pratas
(solo e trave) e um bronze (individual geral). Por equipes, o
time feminino ficou na segunda
posição, enquanto o masculino
terminou em terceiro lugar.
Em outubro, novos pódios
para a ginástica artística. Os
Jogos Olímpicos da Juventude
de Buenos Aires (ARG) apresentaram ao mundo o talento do
jovem Diogo Soares, de 16
anos, que conquistou bronze no
individual geral e prata na barra
fixa.
O ponto alto, contudo, foi a
participação no Campeonato
Mundial de Doha (QAT). Com
um desempenho considerado
histórico, as equipes feminina
e masculina alcançaram todos
os objetivos traçados.
Além da medalha de prata
obtida por Arthur Zanetti nas
argolas, a ginástica brasileira
conseguiu aumentar sua presença em finais em Doha, com
sete participações. Pela primeira vez em Mundiais, as seleções feminina e masculina
chegaram a uma final por
equipes no mesmo evento.
Por fim, as duas equipes brasileiras também alcançaram a
meta de terminar a competição entre os 24 primeiros
colocados e se qualificaram
para disputar o Mundial de
Stuttgart (ALE) em 2019 com
time completo. Desta forma,
poderão brigar pelas nove vagas restantes aos Jogos Olímpicos de Tóquio-2020.
Após o Campeonato Mundial, os ginastas Arthur Nory, Flavia Saraiva e Jade Barbosa participaram de eventos internacionais realizados na Suíça. No
primeiro deles, o Memorial
Artur Gander, o Brasil conquistou medalhas de ouro e
prata com Jade Barbosa e Flavia Saraiva respectivamente.
O ginasta Arthur Nory finalizou sua participação na 10°
posição. Em seguida, os mesmos ginastas participaram do
Swiss Cup. Neste evento, a ginasta Jade Barbosa subiu ao
pódio na 3ª colocação, resultado inédito para o Brasil.
Por fim, em novembro, a ginástica feminina teve um desempenho brilhante na Copa do
Mundo de aparelhos em Cottbus (ALE). O evento reúne uma
série de oito campeonatos a serem realizados até 2020. Os gi-

nastas que somarem mais de
três participações no torneio poderão buscar a classificação para
a Olimpíada de Tóquio (JAP).
Com direito a duas dobradinhas no último dia de disputas
(solo e trave), o Brasil encerrou sua participação com seis
medalhas. Rebeca Andrade foi
o principal destaque, com duas
de ouro (salto e trave) e uma
prata (assimétricas). Flavia Saraiva levou ouro no solo e prata na trave. Jade Barbosa conquistou uma medalha de prata
no solo.
Ginástica Rítmica
A temporada de competições internacionais da Seleção
Brasileira de Conjunto de Ginástica Rítmica foi aberta com
a participação na Copa do Mundo de Guadalajara (ESP), em
maio. Na final de cinco arcos,
as brasileiras terminaram na sétima posição, ao lado de grandes potências da modalidade.
A segunda etapa da Copa do
Mundo aconteceu também em
maio, em Portimão (POR) e as
brasileiras mostraram uma evolução ainda melhor. O conjunto
chegou às finais da série de cinco arcos e no conjunto misto
(três bolas e duas cordas), terminando em quarto lugar nas
duas provas. No individual, um
feito inédito: Natália Gaudio foi
a primeira brasileira a avançar
para uma final de Copa do Mundo, ter minando em quarto lugar.
Na disputa dos Jogos SulAmericanos de Cochabamba
(BOL), em junho, as brasileiras
faturaram oito ouros e três pratas. O Brasil venceu todas as
disputadas da modalidade na
Bolívia.
Em setembro, o Brasil participou do Mundial de Ginástica Rítmica em Sofia (BUL). No
individual, o melhor resultado
foi de Natália Gaudio, que ficou em 24º na fita e ficou entre as 48 melhores no individual geral. Já a seleção de conjunto cumpriu seu objetivo, ao ficar em 18º lugar e se classificar para o Mundial de 2019, que
definirá vagas para a Olimpíada
de Tóquio-2020.
Ainda em setembro, o principal resultado da rítmica em
2018 aconteceu na disputa do
Pan-Americano da modalidade,
em Lima (PER). O Brasil somou seis medalhas na competição. O melhor resultado veio
na final dos cinco arcos, o conjunto brasileiro conquistou a
medalha de ouro alcançando a
maior nota na história (20,950)
de uma equipe das Américas em
eventos internacionais. Além
disso, alcançou o objetivo de
classificar o individual e o conjunto para os Jogos Pan-Americanos de Lima-2019.
Ginástica de Trampolim
A temporada internacional

da ginástica trampolim começou na disputa dos Jogos SulAmericanos de Cochabamba.
Camilla Gomes confirmou o
favoritismo e conquistou a
medalha de ouro.
Em setembro, na disputa do
Pan-Americano da modalidade, em Lima, o Brasil voltou
para casa com mais duas medalhas. No trampolim sincronizado masculino, Lucas Tobias e João Fonseca ficaram
com a prata, enquanto que no
feminino, Camilla Gomes e
Daianne Lima levaram o
bronze. Além disso, alcançou
seu objetivo na competição,
obtendo três vagas para os
J o g o s P a n - A m e r i c a nos de
2019, com duas vagas no feminino e uma no masculino.
O ponto alto da temporada
veio na disputa do Campeonato
Mundial, em São Petersburgo.
Pela primeira vez, duas ginastas
brasileiras alcançaram a semifinal da competição. Além disso, Camilla Gomes terminou na
melhor colocação na história do
Brasil na ginástica de trampolim, ficando em 14º lugar. Alice Gomes chegou uma posição
abaixo, em 15º lugar.
Ginástica Aeróbica
A temporada de 2018 na
ginástica aeróbica foi marcada por importantes resultados em competições internacionais. Na etapa da Copa do
Mundo da modalidade realizada em Plovdiov, na Bulgária, em outubro, os atletas
brasileiros conseguiram um
resultado inédito.
No individual masculino,
Lucas Barbosa ficou com a medalha de ouro, alcançando a
nota final de 22,300 e ratificando a primeira colocação no
ranking mundial. Nas duplas
mistas, outra medalha de ouro
para o Brasil, com Lucas Barbosa e Tamires Silva, com a
nota 21,850.
Ginástica para Todos
Modalidade que é fundamentada nas outras atividades
da ginástica (artística, rítmica,
acrobática, aeróbica e trampolim), mas que utiliza elementos como danças e expressões
folclóricas, a Ginástica para
Todos teve como principal
evento em 2018 a realização
do Festival GYM Brasil, em
dezembro, na Unicamp de Campinas (SP).
O evento, que não consagrou campeões, qualificou os
participantes para outros eventos da FIG (Federação Internacional de Ginástica), como o
16º World Gymnaestrada, em
Dornbirn, na Áustria, entre 7 e
13 de julho de 2019. O evento,
que acontece a cada quatro
anos, deverá contar com a participação de 628 ginastas brasileiros.

Kartismo: Alberto Otazú vence GP Corrida do Bem
Um pódio alegre e diferente
marcou o fim da temporada 2018
do piloto Alberto Otazú (Alpie
Escola de Pilotagem/AVSP/No
Fire Services/Imab/Rolley Ball/
Mundo Koi/Baterias Tudor) no
kartismo. Que terminou como
ele começou o ano, com pole
position, volta mais rápida e vitória, desta vez no GP Corrida do
Bem, prova beneficente, no Kartódromo de Interlagos, que arrecadou brinquedos para crianças
carentes.
“Fiquei entusiasmado com o
convite para participar desta corrida beneficente. Estamos às vésperas do final de ano e é muito
importante aproveitarmos o nosso esporte predileto para fazer o
bem, ajudar quem necessita”,
comentou Otazú, que além de
apoiar as ações da Associação
Cruz Verde, ainda participa do
RKC, certame do Rotary Club
Ponte Estaiada São Paulo que a
cada prova faz arrecadações para

diversas entidades assistenciais.
Organizador do Campeonato
Kart Amigos do Bem (CKAB),
que normalmente promove ações
sociais, o piloto Paul Robson
aproveitou que o certame terminou no mês passado, para promover esta corrida de confraternização entre os seus pilotos, e ainda aproveitar a proximidade do
Natal para arrecadar brinquedos
para o Projeto de Inclusão Social Mãe Coragem, alcançando pleno êxito.
Na competição, usando a sua
experiência, Alberto Otazú conquistou a sua 32ª pole position em 2018, estabeleceu a
39ª volta mais rápida e subiu
no pódio pela 74ª vez no ano,
com 41 vitórias em campeonatos e eventos, como o GP
Corrida do Bem.
O Campeonato Kart Amigos
do Bem tem apoio da Meg Star
Speedwear, Gráfica Ariana e
apoio de Capitão Marcos Palum-

bo, Sargento Cleodon e Cidade
Alerta.
Confira os primeiros colocados no GP Corrida do Bem: 1)
Alberto Otazú, 16 voltas em
18min10s379; 2) Danilo Gregório, a 32s944; 3) Jorge Maeda, a
52s983; 4) Naason Guedes de
Oliveira, a 58s620; 5) Marcelo
Di Giaimo, a 1 volta; 6) Jabson
Silva do Carmo, a 1 volta; 7) Simão Lins, a 1 volta; 8) Ricardo
Mendizabal, a 1 volta; 9) Abílio
Ribeiro Mendes, a 1 volta; 10)
Paul Robson, a 1 volta.
Alberto Cesar Otazú tem o
apoio de Alpie Escola de Pilotagem, Baterias Tudor/Autódr omo Virtual de São Paulo
(AVSP), Rolley Ball, No Fire Services, Imab Fechaduras, Mundo Koi, Studio 67 Design e
LEAG. O jovem apoia as ações
da Associação Cruz Verde e Direção para a Vida. Acompanhe
www.facebook.com/pilotoalbertootazu
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Prova beneficente arrecadou brinquedos para crianças carentes

Alberto Otazú venceu 41ª corrida em 2018
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Truck

Nova Geração Scania
Depois de quase 10 anos de história na
América Latina, as cabines Scania P, G e R
estão encerrando sua existência no mercado.
Para substituir a Scania criou a ‘Máquina dos
Sonhos”, o mais eficiente caminhão já desenvolvido. A Nova Geração chega com a promessa de economizar 12% de diesel em comparação com a linha atual.
As novas cabines foram desenvolvidas
com a mais alta tecnologia disponível no mercado e sob a perspectiva do motorista. A marca sueca decidiu manter a nomenclatura P, G
e R, mas nenhuma peça da cabine da atual
gama foi reaproveitada.
É uma característica da Scania privilegiar o motorista na criação do seu produto, algo
que faz toda a diferença no dia a dia do trabalho no setor de transportes. O posicionamento do condutor foi realocado para que ele tenha uma melhor visibilidade externa e o painel foi rebaixado. Com isso, a ergonomia está
ainda mais adequada e há aumento da segurança na condução.
Da linha atual, a Scania passará de 7 opções para 19 tipos de combinações variantes
das novas cabines P, G, R, além da estreante
S. Junta-se à novas cabines o pacote XT, formado por componentes específicos para pisos irregulares e também indicados para operações fora-de-estrada. As alternativas de teto
serão baixo, normal e alto (Highline).
A cabine S é uma das principais novidades para a América Latina, pois traz o piso
plano como maior vantagem, e que melhora o
deslocamento interno do motorista, propiciando mais conforto.
Propulsores Scania
Na Nova Geração, os motores foram desenvolvidos com tecnologia de alta pressão
de injeção de diesel e com múltiplos pontos
para diminuir o consumo e as emissões; e receberam novos sistemas de gerenciamento
inteligentes.
A redução de consumo pode chegar a até
12%. O sistema de alta pressão (8%), associado com as novas instalações no cofre do
motor , a nova aerodinâmica externa da cabine (2%) e as inovações do Scania Opticruise
(2%) ajudarão o cliente a atingir o índice.
Outra grande novidade é que a Scania
está introduzindo o lay shaft brake, um sistema de freio de eixos como padrão nas caixas
Opticruise. Graças ao freio do eixo, a caixa
de câmbio GRS905 realiza a troca em 0,4 segundos, o que significa que o tempo de mudança de marcha foi reduzido pela metade, e
também contribui para que a pressão do turbo seja mantida. Portanto, o veículo irá aumentar a velocidade para a próxima marcha
com maior torque, mantendo a suavidade das
trocas. Este recurso irá melhorar a dirigibilidade em condições difíceis e levar ao aumento de desempenho em todos os tipos de condução rodoviária, incluindo a partida.
A Nova Geração passa a ser mais silenciosa do que a versão atual. Esse resultado é

possível devido à combustão mais eficiente,
capaz de aumentar a potência e o torque, sem
exceder as emissões e o gasto de diesel.
Apesar de mais robusto e resistente, o
novo motor continua leve. Também foram
aperfeiçoados componentes como o tanque
de ARLA 32 (Agente Redutor Líquido Automotivo), o sistema de SCR (Redução Catalítica Seletiva), os cabeçotes, as tampas de
válvulas, o sistema de filtragem de combustível e as bombas de baixa e alta pressão.
A gama de propulsores terá novidades:
220, 280, 320, 410 e 500 cavalos. Além disso,
o Brasil fará a estreia mundial do novo motor
de 540 cavalos. Outra novidade está na chegada do motor de 7 litros para o segmento
semipesado, ou seja, a Scania passará a brigar também pela faixa de entrada desta importante categoria do mercado.
A Nova Geração terá quatro tipos de
motores: 7 litros (220, 250 e 280 cavalos de
potência – torque de 1.000 a 1.200Nm), 9 litros (280, 320, 360cv – torque de 1400 a
1.700Nm), 13 litros (410, 450, 500 e 540cv –
com variação de torque de 2.150 a 2.700Nm)
e 16 litros (V8 de 620cv e 3.000Nm de torque).
A jornada da Scania para um sistema de
transporte com menos emissões de poluentes
não mede esforços na evolução do mercado.
No campo da sustentabilidade, o lançamento
chega com três novos motores, movidos a
GNV/Biometano (280, 340 e 410 cavalos).
Nova cabine
Naturalmente, os interiores das novas
cabines foram criados para oferecer ao motorista uma direção otimizada e espaço privilegiado para descanso. Opções de ajuste do
assento estão ainda mais generosas – todos
com alturas entre um metro e meio e dois
metros vão encontrar uma posição de condução confortável. Além disso, a visibilidade frontal e lateral melhoraram graças à posição inicial do motorista que está mais perto do parabrisas e um pouco para a esquerda. Um grande esforço foi dado no projeto dos pilares A, a
fim de otimizar o ‘ponto cego’ do caminhão.
Todo o painel foi rebaixado ligeiramente, o que
faz uma grande diferença para a visibilidade
frontal.
Uma atenção foi dada para garantir que
haja mais espaço para os joelhos, pernas e
pés dos profissionais altos, mesmo quando
estiverem vestindo roupas grossas e grandes
botas (operações fora de estrada). O painel
redesenhado torna mais fácil a movimentação para os lados, dentro da cabine, quando o
veículo está estacionado.
O interior das novas cabinas da Scania é
caracterizado pelo sempre presente acabamento premium, e flexibilidade praticamente
ilimitada. Não importa se o motorista sente a
necessidade de dois refrigeradores, mais espaço de armazenamento, ou de uma ou duas
camas com o máximo conforto, a Scania tem
a solução.

Uso perfeito e eficaz do espaço
Funções importantes podem ser especificadas com a nova eletrônica embarcada como
o sistema ADAS, por exemplo. Outras exigências mais básicas são encontradas por
meio de um design ergonômico perfeitamente adaptado, desde bebidas geladas (na nova
geladeira) até o telefone (no formato fone de
ouvido e microfone ajustável próximo da boca)
devem estar sempre à mão em espaços de
armazenamento facilmente acessíveis. O porta-objetos lateral externo nas cabinas R e S
têm uma abertura de 410 x 570 mm; e podem
ser acessados também de dentro da cabine.
A capacidade de armazenamento interno
foi projetada para alcançar o máximo em disponibilidade e flexibilidade, tais como em prateleiras, ganchos e redes. As possibilidades
foram ampliadas com uma gama de itens de
conforto que podem ser adicionados dependendo do tipo de cabine e de cama. As opções de cama são numerosas. A inferior, bem
como uma possível superior, pode ser especificada em grande variedade de modelos e
medidas, com base em exigências de conforto.
Na cabina S, é possível comportar duas
camas de 80 cm (das quais a menor pode ser
estendida para 100 cm) com colchões de densidade maior, por exemplo, para veículos de
longa distância que utilizem dois motoristas se
revezando. Os dois motoristas vão dormir com
o mesmo o conforto. As espaçosas cabinas S
estão equipadas com isolamento acústico extra e em cada detalhe existem soluções cuidadosamente projetadas para uma boa noite
de sono. Além disso, com o piso plano, é muito mais fácil de se movimentar dentro da cabina S.
Clima interno confortável
A Scania também desenvolveu sistemas
de climatização completamente novos. Eles

Motos

garantem que seja sempre o motorista, e não
as condições externas, que defina os padrões
mais altos de conforto, tanto durante a condução como parado, e de temperatura independentemente de o caminhão ter um ar condicionado manual ou automático. Estreiam
uma série de sensores para fatores como luz
solar, umidade e qualidade do ar. Graças ao
melhor isolamento da cabina, os novos sistemas dos veículos usam menos energia, o que
reduz o consumo de combustível.
A melhor qualidade de som
Quando se trata de entretenimento, há
várias opções para se escolher. São dois sistemas bem integrados com telas de 5 ou 7
polegadas. Comandos no volante integrados
são padrão, assim como a ativação de voz pelo
microfone escondido no teto. Ambas as unidades têm entradas para AUX e USB, além
de capacidade de manter duas unidades externas, por exemplo, o celular pessoal do motorista, simultaneamente conectados via Bluetooth. Há opções de alto-falantes e subwoofer.
Será possível especificar a cama da cabine para que sejam preparadas para a instalação de televisão, por exemplo, diretamente da
fábrica. Sistemas modernos de informação e
entretenimento são uma parte importante da
jornada de trabalho do motorista. Além de
recursos como música e navegação, o caminhão pode ser ligado ao sistema de gestão de
frota da empresa de transportes.
Espaço maximizado na cabine S
Todas as cabines são projetadas com foco
no motorista. Independentemente de qual o
cliente escolha, eles terão espaço interior ainda mais generoso do que antes. Trata-se de
um acréscimo de duas polegadas de comprimento, e também um aumento geral na altura
do teto. O novo teto padrão é 10 centímetros
maior do que o atual, passando a 2,7 metros

de altura. E mesmo os modelos de teto superiores são um pouco mais espaçosos do que
antes. A diferença de altura chega a 16 centímetros, que será apreciada particularmente
por aqueles que passam mais tempo na cabina.
O maior destaque em termos de altura é
a nova cabine S, que tem piso completamente
plano (inédito na linha Scania). Será, naturalmente, a escolha para os clientes com as mais
altas exigências de conforto e produtividade.
O espaço interior é magnífico. Para entrar são
quatro degraus, ao contrário dos três tradicionais. A versão S é o topo em termos de conforto, armazenamento interno, máximo espaço, ergonomia e visibilidade.
Um verdadeiro objeto de desejo
Nas novas cabines, a posição de direção
do motorista foi deslocada 65mm mais próximo do para-brisas e 20mm para o lado, em
comparação com a cabine atual.
Dentre os principais benefícios estão melhorias em segurança, visibilidade e espaços
interiores (particularmente para as camas e
regulação dos estágios da suspensão a ar dos
assentos).
A melhor visibilidade foi alcançada graças a uma maior área envidraçada frontal e
pela realocação numa posição mais baixa do
painel de instrumentos. Os retrovisores receberam um novo design completamente focado em aerodinâmica de alta eficiência.
Os ocupantes passam a ter uma visão das
imediações do caminhão ainda maiores. Os
espelhos frontais também ganharam novo
design e formato, com o objetivo de oferecer
um maior campo de visão e melhor aerodinâmica. O ajuste elétrico está disponível como
opcional. Todos os suportes de espelho podem ser pintados.
Foco na experiência de condução
O centro de gravidade está mais baixo, o
que traz benefícios como maior estabilidade
ao fazer curvas e sob forte frenagem, sem
afetar o conforto do motorista.
A Nova Geração chega com sistema de
frenagem mais avançado. Para colocar em
prática sua eficiência, a solução foi trazer o
eixo dianteiro em 50mm para frente. Aliado
ao centro de gravidade mais baixo da cabine,
um cavalo mecânico 4x2 com cerca de 40
toneladas de peso total pode parar totalmente, por exemplo, numa velocidade de 80 km/h
em uma distância 5% mais curta.
Primeiro caminhão com airbags laterais
As novas cabines podem ser equipadas
com airbags laterais anticapotamento, que são
integrados no teto, uma técnica inédita para
caminhões. Com o cinto de segurança, a “cortina” de airbags é uma característica crucial
na prevenção de um dos tipos mais comuns
de acidentes, com consequências graves envolvendo caminhões: o motorista ser atingido
dentro da cabine por partes interiores ou ser
preso por baixo dela.

Importados

Lançado o Ducati Riding Experience Tiggo 2 em promoção

A Ducati inaugura no Brasil o Ducati Riding Experience (DRE), uma plataforma de
experiência e aperfeiçoamento com DNA
100% Ducati. Idealizado na Itália há 15 anos,
o DRE já formou mais de dez mil motociclistas de diversos lugares do mundo, e em 2019
chega ao Brasil para aperfeiçoar os motociclistas brasileiros de acordo com as mais avançadas técnicas de pilotagem.
O DRE estreia em sua primeira temporada no Brasil com duas modalidades: DRE
Safety – no Ducati Safety Academy o foco
está no aperfeiçoamento da pilotagem com
condução segura, seja no dia a dia ou na estrada. Nesta modalidade os clientes terão à
disposição os modelos Ducati das famílias
Monster, Multistrada e Supersport S.
DRE Racetrack – no Ducati Racetrack
Academy a experiência está voltada para o
aperfeiçoamento das técnicas de pilotagem e
o domínio da velocidade em pista. Nesta modalidade serão disponibilizados os modelos de
alta performance da família Ducati, como 959
Panigale e 1299 Panigale.
O alto nível do ensino é garantido por um
grupo de instrutores que são referência no
mercado brasileiro e todos homologados na
Ducati Motor Holding, na Itália. Profissionais
como Leandro Mello, piloto de testes e repórter, com atuação no programa de televisão
Auto Esporte, na Revista Duas Rodas e no
portal motorscompany.com.br. Também fazem
parte da equipe Eduardo Tostes, Fernando
Alcazar e Fernando Souza. Pilotos, empresários e aficionados por motos, com longa experiência nacional e internacional em duas

rodas.
Com pistas selecionadas de acordo com
a estrutura perfeita para a execução dos exercícios, o DRE Brasil 2019 terá edições em
diversos estados brasileiros, como São Paulo,
Paraná e Goiás. O objetivo é levar a nova
plataforma para pistas homologadas pela Confederação Brasileira de Motociclismo, com
condições comprovadas de segurança e desempenho para os participantes.
Conheça mais sobre as modalidades do
DRE BRASIL para 2019
DRE Safety
O curso oferece diversas técnicas de pilotagem, com especial atenção ao tema da
segurança. O DRE Safety desenvolve motociclistas para ajuda-los a se sentir à vontade
durante a pilotagem nas mais variadas situações, simulando cenários dos mais diversos
possíveis e que se assemelham aos que encontramos em ambientes urbanos e rodoviários.
Com duração de um dia, o curso intercala
aulas teóricas e práticas onde são abordados
tópicos como: equilíbrio da moto, direcionamento do olhar, postura de pilotagem, frenagem, uso do freio ABS e slalom em diferentes velocidades.
Também são trabalhadas técnicas para
frenagem de emergência com ABS, frenagem
em curva, desvio de objetos inesperados, efeito giroscópio e uma exclusiva sessão na pista
para fazer curvas de maneira segura e eficaz
que soma todo o aprendizado anterior para
aumentar a confiança numa pilotagem segura, formando verdadeiros ducatistas.

DRE Racetrack
Denominado como Track Evo, o curso de
alta performance do DRE Racetrack ensina
como aumentar o desempenho, aproveitar ao
máximo a aceleração, e melhorar a fluidez do
estilo de pilotagem.
Divididos em grupos, a evolução de cada
participante é monitorada continuamente durante todo o período. Antes de cada sessão,
um instrutor faz a correção de problemas técnicos. Logo após cada sessão, os comentários são destacados com o auxílio de imagens
de vídeo para serem analisadas e facilitarem
a evolução do aluno na sessão seguinte.
Calendário DRE 2019 Brasil
DRE Racetrack
Data: 19/abril/2019
Local: Velo Città 19/04
Data: julho /2019
Local: Curitiba (PR)
Data: agosto /2019
Local: Goiânia (GO)
Data: novembro /2019
Local: São Paulo (nova pista Pirelli)
DRE Safety
Data: 24/março/2019
Local: Haras Tuiuti/ Tuiuti (SP)
Data: 25/maio/2019
Local: Haras Tuiuti/ Tuiuti (SP)
Data: 28/setembro/2019
Local: Haras Tuiuti/ Tuiuti (SP)

Serviço:
Detalhes do DRE Safety
Duração: Um dia (das 8h às 17h)
Requisitos: Habilitação categoria A; Motocicletas Monster 797, Monster 1200 S, Multistrada 950, Multistrada 1200 e 1260 e Supersport S
Preço: R$ 1.900
Detalhes do DRE Racetrack
Duração: Um dia (das 8h às 17h)
Requisitos: Habilitação categoria A; Motocicletas 959 Panigale e 1299 Panigale
Preço: R$ 2.900
Como participar
A comercialização dos cursos Ducati Riding Experience – Brasil será feita pelo site
dreducati.com.br. As concessionárias Ducati
também serão pontos de venda e de informações sobre a nova plataforma de experiências da marca no Brasil.
Atualmente a marca conta com nove concessionárias no Brasil: São Paulo Capital (Pinheiros e Mooca), Campinas (SP), Ribeirão
Preto (SP), Curitiba (PR), Belo Horizonte
(MG), Brasília (DF), Goiânia (GO) e Porto
Alegre (RS).

Sucesso de vendas da CAOA Chery
com mais de 4.300 unidades emplacadas
até novembro, o Tiggo 2 é ofertado em condições especiais no final do ano. Com a
promoção, a versão Look Automática do
SUV é comercializada em todo o País com
taxa 0% de juro e seguro total, IPVA e documentação grátis. A versão Look Manual também conta com oferta especial com
Kit Multimídia grátis mais taxa 0% ou seguro total por R$ 899. Já o Tiggo 2 ACT
Automático tem taxa 0% ou seguro total
por R$ 899 nas concessionárias CAOA
Chery.
Considerado um SUV de alto valor agregado, o Tiggo 2 traz em seu DNA a qualidade, design e tecnologia característicos dos
produtos CAOA Chery. Entre os diferenci-

ais do veículo estão a altura do solo, que é
uma das mais altas entre os modelos da categoria (186 mm), espaço interno amplo,
conteúdo tecnológico, e um pacote de equipamentos que vai ao encontro das expectativas dos consumidores brasileiros, além de
um design moderno e atraente.
Ofertas para o New QQ
O New QQ, veículo mais barato do
Brasil e o mais econômico da sua categoria, também integra a promoção de fim de
ano com versões a partir de R$ 27.490. O
modelo é ofertado com taxa de juros de
0,49% e 1ª e 2ª revisões grátis para todas
as unidades modelo e ano 2018/2018.
As promoções são válidas até 31 de
dezembro de 2018 em toda a rede de concessionárias CAOA Chery do Brasil.
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