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Carnaval vai render R$ 6,78 bi
ao país, estima CNC
Executivo da Vale preso é suspeito
de pressionar por laudo da barragem
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SP concederá 1,2 mil km de rodovias
com investimentos de R$ 9 bilhões
Página 2

Previsão do Tempo

Tarde

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

Manhã

Tarde

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

Manhã

Tarde

Fonte: Climatempo

DÓLAR
Comercial
Compra: 3,70
Venda:
3,70
Turismo
Compra: 3,56
Venda:
3,85

EURO
Compra: 4,18
Venda:
4,18

OURO
Compra: 145,35
Venda: 174,72

19º C

24º C
18º C

Noite

19º C

Noite

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Edson Fachin decidiu na sexta-feira (15)
que penas alternativas também
podem ser executadas após o fim
dos recursos na segunda instância da Justiça.
Com a decisão, pessoas que

foram condenadas a penas restritivas de direitos, como prestação
de serviços à comunidade, pagamento de multa, perda de bens e
valores, deverão iniciar o cumprimento da pena antes do trânsito em julgado do processo criminal.
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Atividade econômica
cresce 1,15% em 2018
Em 2016 e 2017, o Tesouro
pagou, respectivamente, R$ 2,377
bilhões e R$ 4,059 bilhões em
dívidas de estados e municípios.
As garantias honradas pelo
Tesouro são descontadas dos repasses da União aos entes federados – como receitas dos fundos de participação, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e
Serviços (ICMS).
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Centros de Cidadania
estimulam mulheres a
valorizar seus direitos
Página 2

13ª Meia Maratona
Internacional de São Paulo
é destaque no domingo

Noite

25º C

Fachin autoriza execução
de penas alternativas após
segunda instância

Esporte

Foto/ Sérgio Shibuya

Manhã

23º C

Em 2018, a União já quitou
R$ 4,803 bilhões de dívidas em
atrasos de entes subnacionais.
Desse total, R$ 4.027,9 bilhões
couberam ao estado do Rio; R$
553,15 milhões a Minas Gerais;
R$ 123,95 milhões ao Piauí; R$
64 milhões a Roraima e R$ 33,59
milhões a Goiás. Nenhum município teve garantias cobertas pelo
Tesouro no ano passado.

13ª Meia Maratona Internacional de São Paulo

Domingo será dia de Meia Maratona Internacional de São Paulo. A
prova, em sua 13ª edição, é uma das
principais do país no gênero, reunindo alguns dos melhores nomes das
corridas de rua do país, além de convidados do exterior. Serão 21.097
metros por ruas e avenidas da cidade, além de uma disputa de 5k, com
largada e chegada na Praça Charles
Miller, s/nº, no Pacaembu.
A programação prevê o início
às 6h45, com a categoria Cadeirante, vindo depois, às 6h55, a
largada da Elite feminino, e às 7h
a largada da Elite masculino e
pelotão geral.
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Copa Brasil Caixa de
Marcha Atlética 50 Km
será em Bragança Paulista
A Copa Brasil Caixa de
Marcha Atlética 50 km é o segundo evento nacional do calendário de 2019 da Confederação Brasileira de Atletismo
(CBAt). A prova é considerada uma das mais exigentes do
esporte em termos físicos e
psicológicos e será disputada
neste domingo (17).
A competição terá 50 voltas
num circuito de 1 km a ser montado na altura do número 700 da
Rua Alfheu Grimelo. Página 7
Nair da Rosa

Foto/Wagner Carmo

Sábado: Chuvoso
durante o dia e à
noite.

O Tesouro Nacional pagou,
em janeiro, R$ 565,05 milhões
em dívidas atrasadas de estados.
Desse total, a maior parte, R$
459,3 milhões, é relativa a atrasos de pagamento de Minas Gerais. Também foram pagos R$
105,75 milhões do estado do
Rio de Janeiro.
Os dados estão no Relatório
de Garantias Honradas pela
União em Operações de Crédito, divulgado na sexta-feira (15)
pela Secretaria do Tesouro Nacional. As garantias são executadas pelo governo federal quando
um estado ou município fique
inadimplente em alguma operação de crédito. Nesse caso, o
Tesouro cobre o calote, mas retém repasses da União para o ente
devedor até quitar a diferença,
cobrando multa e juros.

rário por causa do carnaval, em
áreas como transporte, hospedagem, alimentação, no país
como um todo. Será o maior
contingente de temporários
contratados desde 2014, quando foram abertas 55,6 mil vagas desse tipo. Naquele ano,
dois fatores explicaram o elevado número de postos temporários: o carnaval foi em
março e houve também eventos preparatórios para a Copa
América de Futebol, em junho.
A contratação de 23,6 mil temporários no carnaval deste ano representa alta de 23,4% em relação
ao mesmo período do ano passado (19,1 mil vagas). Página 3

São Judas Voleibol
recebe o Sesi-SP
neste sábado
Foto/Erbs Jr

O presidente dos Estados
Unidos, Donald Trump, afirmou na sexta-feira (15) que vai
declarar ainda nesta sexta-feira “emergência nacional” para
financiar o muro na fronteira
com o México. Em entrevista
coletiva concedida no jardim da
Casa Branca, ele disse que assinaria a declaração ao “voltar
ao Salão Oval”.
O norte-americano lembrou que o muro foi uma promessa de campanha. Mas que
sua determinação é motivada pela “necessidade” de
conter a insegurança na região fronteiriça.
“Temos grande quantidade
de drogas entrando no nosso
país e muito vindo pela fronteira sul”, ressaltou.
Trump elogiou a atuação dos
militares na região fronteiriça.
“Conseguimos desmantelar duas
caravanas que estavam entrando
no país”, disse.
Página 3

União pagou R$ 565 milhões
em dívidas atrasadas de
estados em janeiro
Foto/Marcelo Casal Jr./ABr

Trump
anuncia
emergência
nacional para
construir muro

O carnaval brasileiro deve
render este ano R$ 6,78 bilhões
ao país. Segundo pesquisa
divulgada na sexta-feira (15)
pela Confederação Nacional do
Comércio de Bens, Serviços e
Turismo (CNC), esse número
aumenta em 2% em termos
reais (descontada a inflação) a
receita dos serviços de turismo
no Brasil. Será a primeira vez,
desde 2015, que o país terá
resultado positivo: em 2016, foi
de -12,7%; em 2017, - 6,6%;
e, no ano passado, de -0,5%.
A pesquisa da CNC mostra
também que o turismo, em janeiro e fevereiro, vai gerar 23,6
mil postos de trabalho tempo-

São Judas Voleibol
As equipes do São Judas
Voleibol (SP) e Sesi-SP se
enfrentam neste sábado (16)
pela sexta rodada do returno
da Superliga Cimed masculina de vôlei 2018/2019. O
confronto será às 16h, no ginásio Baetão, em São Bernardo do Campo (SP), e terá
transmissão ao vivo do site
Globoesporte.com.
Em situações distintas no
campeonato, os times buscam
o mesmo objetivo: vencer neste sábado. O Sesi-SP é o segundo colocado na tabela da
Superliga Cimed, com 38 pontos (14 vitórias e duas derrotas). O São Judas Voleibol é o

12º colocado, com cinco pontos somados após um resultado positivo e 15 negativos.
Para a partida deste sábado, o levantador e capitão do
São Judas, Matheus Brasília,
sabe que seu time enfrentará
dificuldades diante de um
time que conta com os campeões olímpicos William,
Lipe e Éder.
“O Sesi-SP é uma equipe
com muita qualidade e tem
jogadores que podem decidir
o jogo em qualquer momento. Acredito que uma das
grandes dificuldades que enfrentamos é a consistência de
jogo deles.
Página 7

Jornal O DIA SP

São Paulo

Página 2

Centros de Cidadania estimulam
mulheres a valorizar seus direitos

CESAR
NETO
www.cesarneto.com
MÍDIAS
A coluna (diária) de política do jornalista Cesar Neto vem
sendo publicada desde 1993. Na imprensa, pelo jornal “O DIA”,
3º mais antigo diário em São Paulo (SP). Na Internet desde 1996,
o site www.cesarneto.com foi um dos pioneiros no Brasil. No
Twitter @CesarNetoReal
C Â MA RA ( S P )
Vereador Rinaldi Digilio (PRB) presidirá a Igreja (Internacional) do Evangelho Quadrangular, que nasce com o apoio de mais
de 250 igrejas, em função das deslealdades e traições de quem
devia respeitar e honrar a história do pastor Rocco Digilio pela
sua obra no Estado de São Paulo.
PR E F E I T U RA ( S P)
Até fazer 39 de idade em 7 abril 2019, completando 39 de
idade, Bruno Covas (PSDB) vai enfrentar cada vez mais oposições internas (as piores) e obviamente de adversários e inimigos. Sendo #CovasSendoCovas, busca resgatar o espírito público do avô pra tentar reeleger-se em 2020.
A S S E M B LE IA ( S P)
O jovem Daniel José (NOVO), que é economista, tá fazendo
contas e achando que com sua candidatura dá pra provocar um 2º
turno contra Cauê Macris (PSDB). Com quase 185 mil votos, faz
contas e diz ser uma candidatura que uniria mais de 50 votos pra
derrotar o atual presidente.
GOVERNO (SP)
Ex-presidente (3 mandatos) na OAB paulista, o advogado
Borges D’Urso - conseguiu HC pro irmão do vice-governador
Rodrigo Garcia (DEM) sair da condição de foragido da Justiça
(caso do escândalo no ISS da prefeitura paulistana). D’Urso espera absolver Marco Aurélio Garcia.
CONGRESSO
Agora que caiu a ficha que a ‘renovação’ (cerca de 50%) dos
eleitos pra Câmara Federal não fez as contas dos que pra lá retornaram, como Aécio (PSDB) e parentes que seguem representam
setores, os novos eleitos sacaram que o ‘buraco segue sendo mais
embaixo’.
PR E S I D Ê N C I A
Uma coisa foi Bolsonaro (PSL) aceitar manter Bebianno (presidiu o PSL na campanha) no governo, apesar de ameaçar sair
atirando, apoiado por alguns militares, inclusive o vice Mourão.
Quanto ao filho Carlos (vereador no Rio), jamais deixará de ser
filho do Presidente.
PA R T I D O S
Perguntinha: mudar o nome de PPS (ex-Partido Comunista)
pra “Cidadania 23” vai dar ao partido - cujo dono nacional ainda é
o ex-deputado Roberto Freire - apenas um novo rótulo, ou chegou a hora de políticos como a vereadora paulistana Soninha serem protagonistas ?
H I ST Ó R IA S
... Precursor dos movimentos moralistas via pastores (no caso
evangelista) contra gastos imorais nas instituições - que tomam
conta da política brasileira neste Século 21 - faleceu Carlos Apolinário (ex-deputado e presidente na Assembleia paulista entre
1991 - 1993). Entrou pra história como ...
DA
... 1º protestante a ter votos de judeus e católicos (pelo PMDB
dominado pelo governador Quércia). Era tão ‘marketeiro’, que
ganhou de cara as manchetes da imprensa (cortes na frota de carros, nos gastos dos colegas) e retirada do ‘Cristo na Cruz’ da parede, roubando até do PT a condição ...
PO L Í T I C A
... de ‘situação na oposição’, abrindo as portas pra que pastores protestantes fossem sendo eleitos por suas igrejas, chegando
ao poderio das que são hoje. Foi deputado federal (relator da lei
eleitoral) e fechou como vereador na Câmara paulistana. Tinha
66 de idade.
EDITOR
A coluna (diária) de política do jornalista Cesar Neto tornou-se referência da liberdade possível na imprensa. Está dirigente na Associação “Cronistas de Política de São Paulo”. Recebeu a Medalha Anchieta na Câmara paulistana e o Colar de Honra
ao Mérito na Assembleia paulista.

cesar@cesarneto.com

Com fim do horário
de Verão, CPTM
funcionará
uma hora a mais
Neste fim de semana, em razão do término do horário de
Verão, a CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos)
irá operar por uma hora a mais
deste sábado (16) para domingo
(17), quando os relógios serão
atrasados em uma hora.
Com a mudança de horário,
os passageiros poderão embarcar até a 1h de domingo (17) do
novo horário (2h do horário an-
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tigo). Vale lembrar que no domingo, todas as estações reabrem para o público no horário
normal, às 4h.
Para mais informações sobre a operação nas Linhas da
CPTM, os usuários têm à disposição, o Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU) que atende
24 horas, pelo telefone 0800
055
0121
ou
pelo
site www.cptm.sp.gov.br.

O prefeito Bruno Covas visitou na sexta-feira (15)
o Centro de Cidadania da
Mulher (CCM) Santo Amaro, na
Zona Sul da capital. A unidade é
uma das cinco espalhadas por
São Paulo – as demais estão em
Parelheiros, Perus, Capela do
Socorro e Itaquera – e compõem
parte da rede de atendimento à
mulher, sob a responsabilidade
da Coordenação de Políticas
para Mulheres da Secretaria
Municipal de Direitos Humanos
e Cidadania.
O objetivo dos CCMs é acolher vítimas de violência doméstica, oferecer defensoria pública, atendimento jurídico (para
casos na área cível), mediação
de conflitos (para situações
que não envolvam violência
doméstica, mas que existam
vínculos entre as partes), oferecendo serviço de atendimento, acompanhamento, orientação e encaminhamento
das demandas, garantindo às
mulheres acesso aos direitos
sociais, econômicos, políti-

cos e culturais.
Sobre o atendimento
Tanto as mulheres que procuram um CCM espontaneamente, quanto as que são encaminhadas por algum serviço
(saúde, escola, organizações sociais), passam pelo acolhimento psicossocial. A partir das informações apresentadas é avaliada a situação de risco e vulnerabilidade e são feitas intervenções, respeitando a vontade e o
momento vivenciado.
Nos CCMs são oferecidas
atividades para geração de renda
como oficinas de artesanato, pintura country, decoupage em madeira, manufatura de bijuterias,
restauração de peças de madeira, estamparia em tecido, jardinagem e mandala, entre outras.
Neles também são realizadas
práticas como coral, biodança,
danças cigana e do ventre, além
de terapia comunitária.
Pela igualdade de gênero
Os CCMs foram implanta-

dos entre 2005 e 2007 para atender as demandas da 2ª Conferência Municipal de Mulheres de São
Paulo, que propunham a criação
de espaços descentralizados,
com o objetivo de potencializar
as ações em defesa dos direitos
e pela igualdade de gênero.
Além dos cinco Centros de
Cidadania da Mulher, integram a
rede de atendimento quatro
Centros de Referência a Mulheres em Situação de Violência
(CRMs), que oferecem atendimento psicológico, social e jurídico, uma casa de passagem,
uma casa abrigo e a unidade móvel de atendimento (mais conhecida como Ônibus Lilás).
Centros de Cidadania da
Mulher (CCMs)
CCM Parelheiros - Rua Terezinha do Prado Oliveira, 119
– Parelheiros - (11) 5921-3935
/ 5921-3665
CCM Perus - Rua Joaquim
Antônio Arruda, 74 – Perus (11) 3917-7890 / 3917-5955

CCM Capela do Socorro Rua Professor Oscar Barreto
Filho, 350 – Grajaú - (11) 59273102 / 5929-9334
CCM Santo Amaro - Praça
Salim Farah Maluf, s/n - (11)
5521-6626
CCM Itaquera - Rua Ibiajara, 495 – Itaquera - (11) 20735706 / 2073-4863
Centros de Referência
(CRMs)
Casa Eliane de Grammont
Rua Dr. Bacelar, 20 – Vila
Clementino - (11) 5549-9339 /
5549-0335
Casa Brasilândia
Rua Sílvio Bueno Peruche,
538 – Brasilândia - (11) 39834294 / 3984-9816
CRM 25 de Março - Rua Líbero Badaró, 137 – 4º andar –
Centro - (11) 3106-1100
CRM Maria de Lourdes Rodrigues - Rua Luiz Fonseca Galvão, 145 – Capão Redondo - (11)
5524-4782

SP concederá 1,2 mil km de
rodovias com investimentos
de R$ 9 bilhões
O governo paulista lançou
(15) um plano de concessão rodoviária, o qual prevê investimentos no total de R$ 9 bilhões
para um período de 30 anos. Estão previstas obras de ampliação
e modernização da infraestrutura de 1.201 quilômetros (km) de
rodovias, dos quais 417 km serão duplicadas. O lote ligará a
região de Campinas, a partir de
Piracicaba, até Panorama, no
extremo oeste do estado, na divisa com o Mato Grosso do Sul.
O trecho a ser concedido compreende área de 218 km, que já
estavam sob concessão da Centrovias, e mais 983 km que tinham administração direta.
O modelo tarifário previsto
na nova licitação terá redução de

até 20% no valor do pedágio das
praças que são atualmente operadas pela Centrovias e desconto adicional de 5% para quem
usar o sistema eletrônico de tag,
com liberação automática pelas
cancelas. A concessão prevê ainda
tarifa flexível por fidelidade para
permitir descontos progressivos
para usuários frequentes. Além disso, haverá a possibilidade de implantação do sistema Ponto a
Ponto, pelo qual os usuários pagam por trecho percorrido. A
malha rodoviária do lote da concessão atravessa 62 municípios.
Outra exigência do futuro
contrato é a compensação de
emissões de gás carbônico decorrente da operação, que poderá ser viabilizada com a utiliza-

ção de veículos e equipamentos
nos seus serviços de operação
movidos a energia limpa; praças
de pedágios e iluminação abastecidas com energia solar, entre
outras práticas. Segundo o governo, esta obrigação será fiscalizada por certificação.
Entre as intervenções previstas estão duplicações, faixas adicionais, vias marginais e contornos urbanos, obras para melhorar a fluidez, o escoamento da
produção regional e a segurança
viária. Também serão implantados acostamentos, novos acessos e retornos, recuperação de
pavimento, passarelas e ciclovias. A licitação prevê também que
a cada quatro ano sejam feitas
revisões para adequar novos in-

vestimentos nas pistas.
Licitação
A previsão do governo estadual é que na segunda-feira (18)
a Agência de Transporte do Estado
de São Paulo (Artesp) abra para
consulta pública as minutas prévias do edital. Nessa etapa, que dura
30 dias, os interessados na concorrência, representantes da sociedade civil e a população podem enviar contribuições para o projeto.
Todos os documentos estarão disponíveis em inglês e português para facilitar a participação de investidores estrangeiros.
O processo tem apoio do International Finance Corporation
(IFC), organismo multilateral do
Banco Mundial. (Agencia Brasil)

Biblioteca Parque Villa-Lobos é
finalista de prêmio internacional
A Biblioteca Parque VillaLobos (BVL), instituição da
Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de
São Paulo, gerida pela Organização Social SP Leituras
(selecionada entre as 100
Melhores ONGs do Brasil), é
finalista do The London Book
Fair – International Excellence Awards 2019, na categoria
Biblioteca do Ano.
O prêmio, oferecido em
parceria com a Associação de
Editores do Reino Unido (UK
Publishers Association), destaca as melhores iniciativas
internacionais na área do livro
em 17 categorias. A escolha
do vencedor é feita por especialistas de cada segmento.
A BVL disputa a premiação
com bibliotecas da Finlândia
(Espoo City Library) e da
Zâmbia (Lubuto Library Partners). Vale lembrar que, no
ano passado, a Biblioteca de
São Paulo (BSP), instituição
da Secretaria e também gerida pela SP Leituras, concor-

reu na mesma categoria.
“Estarmos mais uma vez
entre os finalistas deste importante prêmio demonstra
que trilhamos o caminho certo. É um importante reconhecimento internacional que reforça o nosso papel de biblioteca cidadã e contemporânea, aberta à diversidade, tanto em acervo, quanto em programação e comunidades
atendidas”, ressalta Pierre
André Ruprecht, diretor executivo da SP Leituras.
Dois aspectos foram relevantes para a escolha: a pluralidade dos serviços e programas desenvolvidos, em
conexão com a leitura e o conhecimento, além da revitalização do espaço público, com
resgate da cidadania da comunidade do entorno e integração entre equipamento cultural e parque urbano. O resultado será anunciado no dia 12
de março, em Londres, durante a London Book Fair,
uma das mais importantes fei-

ras de livros do mundo.
Sobre a BVL
A Biblioteca Parque VillaLobos (BVL) é uma instituição da Secretaria de Cultura
e Economia Criativa do Estado de São Paulo, gerida pela
Organização Social SP Leituras. Inaugurada em 20 de dezembro de 2014, a BVL, recentemente, venceu com
Honra ao Mérito o Prêmio
IPL – Retratos da Leitura e
foi finalista de premiação internacional concedida pela
IFLA (Federação Internacional de Associações e Instituições Bibliotecárias).
Situada na Zona Oeste da
capital paulista, em uma área
de 4 mil metros quadrados, a
biblioteca é um lugar singular, de arquitetura arrojada e
estrutura que prima pela sustentabilidade. O espaço funciona dentro do Parque VillaLobos e oferece experiência
diferente em leitura, lazer,
aprendizado e diversão.

Entre os itens disponíveis
na biblioteca, seus cerca de
28 mil visitantes mensais encontram conteúdo em formatos variados, como livros tradicionais ou em meios acessíveis (braile, audiolivro),
DVDs, CDs, além de jogos.
Uma série de atividades também faz parte do cotidiano
da BVL e contemplam, entre
outros temas, Clube de
Leitura, coworking, aulas de
yoga, iniciação à informática
para o público de mais de 60
anos e oficinas diversas.
Serviço
Biblioteca Parque Villa-Lobos
Av. Queiroz Filho, 1.205 –
Alto de Pinheiros, São Paulo
(SP)
Telefone: (11) 3024-2500
De terça a domingo (fechada às segundas), das 9h30
às 18h30
Todas as atividades são
gratuitas
www.bvl.org.br
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Carnaval vai render R$ 6,78 bi
ao país, estima CNC
O carnaval brasileiro deve
render este ano R$ 6,78 bilhões
ao país. Segundo pesquisa divulgada na sexta-feira (15) pela
Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), esse número aumenta em 2% em termos reais
(descontada a inflação) a receita dos serviços de turismo no
Brasil. Será a primeira vez, desde 2015, que o país terá resultado positivo: em 2016, foi de 12,7%; em 2017, - 6,6%; e, no
ano passado, de -0,5%.
A pesquisa da CNC mostra
também que o turismo, em janeiro e fevereiro, vai gerar 23,6
mil postos de trabalho temporário por causa do carnaval, em
áreas como transporte, hospedagem, alimentação, no país como
um todo. Será o maior contingente de temporários contratados desde 2014, quando foram
abertas 55,6 mil vagas desse
tipo. Naquele ano, dois fatores
explicaram o elevado número de
postos temporários: o carnaval
foi em março e houve também
eventos preparatórios para a
Copa América de Futebol, em
junho.
A contratação de 23,6 mil
temporários no carnaval deste
ano representa alta de 23,4% em
relação ao mesmo período do
ano passado (19,1 mil vagas). O
segmento de serviços de alimentação, com 18,4 mil vagas ofertadas, deve responder por 78%
das oportunidades criadas para o
carnaval.
De acordo com o economista-chefe da CNC, Fabio Bentes,
três fatores contribuem para tal

crescimento. O primeiro é a
base comparativa muito fraca
porque houve três anos consecutivos de queda na receita do
turismo, e qualquer reação vira
rapidamente um número positivo. “A gente está vendo isso nos
dados do comércio e de serviços”, disse Bentes, ao lembrar
que atividades de turismo são
atividades de serviços.
O segundo ponto é o dólar
com valorização de cerca de
20% em relação à cotação no
carnaval passado. Dólar mais alto
leva o turista nacional a desistir
de pacotes no exterior e acaba
beneficiando o turismo doméstico. Para o turista estrangeiro,
que tem a moeda valorizada, o
carnaval é uma boa oportunidade de conhecer o Brasil. “Fica
mais barato para ele.” A inflação
baixa também favorece o fluxo
interno de turistas e ajuda o setor a crescer, acrescentou Bentes.
O terceiro fator gerador de
uma maior movimentação financeira para o turismo brasileiro
no carnaval é o comportamento
dos preços. Bentes explicou que,
em função da recessão, ainda
recente, e da dificuldade de resgatar o consumo de serviços não
essenciais, o setor de turismo
está apresentando uma dificuldade grande de repassar qualquer
aumento de preço para o consumidor final. Segundo o economista, a inflação dos serviços
associados ao carnaval este ano
está em torno de 3,3%, menor
taxa desde 2012, quando o levantamento começou a ser feito
pela CNC.

“Essa conjunção de fatores
não permite ao setor de serviços
de turismo comemorar muito o
carnaval deste ano. Mas, de qualquer forma, é a primeira vez, em
três anos, que o setor vai experimentar um aumento real de receita”. Bentes ressaltou que o
setor de serviços sofre muito
com crises econômicas e demora a reagir. O turismo foi o último setor a sair da crise. Os demais (agricultura, comércio, indústria) já saíram. “O setor de
serviços turísticos está tendo a
oportunidade de sair agora [da
crise]”.
Receita
O economista-chefe da CNC
destacou que alimentação fora
de casa, com destaque para bares e restaurantes; transporte rodoviário, e serviços de alojamento em hotéis e pousadas responderão por mais de 84% do total
da receita de R$ 6,78 bilhões que
o carnaval vai produzir. Em valores, os três segmentos resultarão
em R$ 4,1 bilhões, R$ 859,3
milhões e R$ 774,3 milhões,
respectivamente.
“O gasto com alimentação é
concomitante com o feriado,
enquanto as reservas em hotéis
e pousadas são feitas antecipadamente”, esclareceu Bentes.
Regiões
Em termos regionais, a pesquisa revela que os estados do
Rio de Janeiro e de São Paulo
deverão apresentar os maiores
faturamentos no feriado prolongado do carnaval, estimados em
R$ 2.094,3 bilhões e R$ 1.895,9

bilhão, respectivamente. Segundo Fábio Bentes, são estados que
atraem mais turistas, no caso do
Rio, ou que exportam mais turistas para outras regiões, como
ocorre em São Paulo. “Isso movimenta as empresas de serviços
nesse período do ano”.
Juntos, os dois estados serão
responsáveis por 62% da movimentação financeira no período
do carnaval. Em terceira e quarta posições aparecem Minas
Gerais, com receita de R$ 615,5
milhões, e Bahia, com R$ 561,9
milhões.
Preços
Bentes informou que os preços dos bens mais demandados
no carnaval subiram 11,1% em
12 meses, por causa do aumento dos combustíveis, entre os
quais óleo diesel (21,8%), gás
veicular (19,9%) e gasolina
(18,6%). Já os preços dos 17
serviços mais consumidos nessa época tiveram alta de 4,3%,
abaixo da média histórica para o
período.
O economista destacou ainda a queda de 1,7% no item excursões. As diárias médias dos
hotéis e pousadas subiram 2,6%;
os preços de bens e serviços
demandados durante o carnaval
evoluíram 6,9%, superando o
Índice de Preços ao Consumidor
Amplo (IPCA-15), cujo período
de coleta abrange, em geral, do
dia 16 do mês anterior ao dia 15
do mês de referência. A inflação
medida pelo IPCA-15 dos últimos 12 meses findos em janeiro foi da ordem de 3,9%. (Agencia Brasil)

União pagou R$ 565 milhões em
dívidas atrasadas de estados em janeiro
O Tesouro Nacional pagou,
em janeiro, R$ 565,05 milhões
em dívidas atrasadas de estados.
Desse total, a maior parte, R$
459,3 milhões, é relativa a atrasos de pagamento de Minas Gerais. Também foram pagos R$
105,75 milhões do estado do
Rio de Janeiro.
Os dados estão no Relatório
de Garantias Honradas pela
União em Operações de Crédito, divulgado na sexta-feira (15)
pela Secretaria do Tesouro Nacional. As garantias são executadas pelo governo federal quando um estado ou município fique inadimplente em alguma
operação de crédito. Nesse caso,
o Tesouro cobre o calote, mas

retém repasses da União para o
ente devedor até quitar a diferença, cobrando multa e juros.
Em 2018, a União já quitou
R$ 4,803 bilhões de dívidas em
atrasos de entes subnacionais.
Desse total, R$ 4.027,9 bilhões couberam ao estado do
Rio; R$ 553,15 milhões a Minas Gerais; R$ 123,95 milhões
ao Piauí; R$ 64 milhões a Roraima e R$ 33,59 milhões a
Goiás. Nenhum município teve
garantias cobertas pelo Tesouro no ano passado.
Em 2016 e 2017, o Tesouro
pagou, respectivamente, R$
2,377 bilhões e R$ 4,059 bilhões em dívidas de estados e
municípios.

As garantias honradas pelo
Tesouro são descontadas dos
repasses da União aos entes federados – como receitas dos
fundos de participação, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), dentre outros. Sobre as obrigações
em atraso incidem juros, mora
e outros custos operacionais referentes ao período entre o vencimento da dívida e a efetiva
honra dos valores pela União.
Nos últimos dois anos, no
entanto, decisões do Supremo
Tribunal Federal (STF) impediram a execução das contragarantias de vários estados em dificuldade financeira. Com a adesão do estado do Rio de Janeiro

ao pacote de recuperação fiscal,
no fim de 2017, o estado pode
contratar novas operações de
crédito com garantia da União,
mesmo estando inadimplente.
Sem ter aderido ao programa de recuperação fiscal, o estado de Minas Gerais está impedido de contrair financiamentos
com garantias pelo Tesouro até
7 de janeiro de 2020; Goiás até
11 de setembro deste ano; Piauí
até 13 de setembro de 2019; e
Roraima até 12 de dezembro. A
prefeitura de Natal (RN), que não
pagou dívidas com a União em
2017, não poderá pegar empréstimos garantidos pelo Tesouro
até 28 de dezembro de 2019.
(Agencia Brasil)

Governo torna mais ágil autorização
para importação de alimentos
O governo federal tornou
mais ágil o processo de autorização para importação de
alimentos de origem animal.
As empresas não precisam
mais mandar um representante a uma unidade regional do
Ministério da Agricultura, Pecuária e do Abastecimento
(Mapa) e podem, a partir
de sexta-feira (15), solicitar a
autorização por meio digital.
Segundo o Ministério da
Economia, com essa medida o
tempo para emissão da autorização será reduzido. A ex-

pectativa é que, com o processo digital, o prazo entre o pedido e a autorização seja de
uma semana. Em média, o processo demorava cerca de 40
dias. No ano passado, o Mapa
recebeu 79.259 pedidos de
autorização para importação.
A medida vale para as importações de países autorizados e estabelecimentos habilitados à exportação para o Brasil. As mercadorias devem ser
registradas pelo Departamento
de Inspeção de Produtos de Origem Animal do Mapa e estar ro-

tuladas de acordo com a legislação específica, acompanhadas
de certificado sanitário expedido pela autoridade competente
do país de origem.
Conforme o Ministério da
Economia, a modernização do
serviço vai permitir o compartilhamentos dos processos entre as unidades, reduzindo tempo e custo. A economia prevista é de R$ 233 mil por ano para
a administração pública. A estimativa de economia anual
para as empresas importadoras, com base na metodologia

da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), ultrapassa
R$ 19 milhões.
A modernização do sistema foi possível após uma parceria entre o Ministério da
Economia e o Mapa, primeiro
órgão a assinar um plano de
integração dos serviços à plataforma servicos.gov.br. As
empresas importadoras de alimentos de origem animal devem acessar a página de serviços para fazer o pedido.
(Agencia Brasil)

MEC instala lava jato da
educação, diz Bolsonaro
O presidente Jair Bolsonaro defendeu na sexta-feira
(15) a chamada lava jato da
educação, batizada com este
nome pelo ministro da área,
Ricardo Vélez Rodríguez, sobre as investigações de medidas adotadas em gestões anteriores. A afirmação ocorre um
dia depois da assinatura de um
protocolo de intenções para
apurar inídicos de irregularidades no âmbito do Ministério da Educação.
“Muito além de investir,
devemos garantir que investimentos sejam bem aplicados

e gerem resultados. Partindo
dessa determinação, o ministro professor Ricardo Vélez
apurou vários indícios de corrupção no âmbito do MEC em
gestões passadas. Daremos
início à ‘Lava Jato da Educação’”, disse o presidente na
sua conta pessoal no Twitter.
Na quinta-feira (14), os
ministros da Educação, da
Justiça, Sergio Moro, e da
Controladoria-Geral
da
União, Wagner Rosário, além
do advogado-geral da União,
André Mendonça, assinaram
um protocolo de intenções

que tem como objetivo apurar
indícios de corrupção, desvios e outros tipos de atos lesivos à administração pública no
âmbito do MEC e autarquias
nas gestões anteriores.
Indícios
Segundo nota do MEC enviada à imprensa, a pasta já
identificou favorecimentos
indevidos no Programa Universidade para Todos (ProUni), desvios no Programa Nacional de Acesso ao Ensino
Técnico e Emprego (Pronatec), envolvendo o sistema S,

concessão ilegal de bolsas de
ensino a distância e irregularidades em universidades federais.
O diretor-geral da Polícia
Federal, Maurício Valeixo,
também participou da reunião.
A investigação é uma das
principais metas do Ministério
da Educação dentro do plano
de ações dos 100 primeiros
dias do governo. Trata-se ainda do cumprimento de uma orientação de Bolsonaro dada, de
acordo com a pasta, para todos
os ministérios e instituições
federais. (Agencia Brasil)

Trump anuncia
emergência nacional
para construir muro
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou
na sexta-feira (15) que vai declarar ainda nesta sexta-feira
“emergência nacional” para financiar o muro na fronteira com
o México. Em entrevista coletiva concedida no jardim da Casa
Branca, ele disse que assinaria a declaração ao “voltar ao Salão Oval”.
O norte-americano lembrou que o muro foi uma promessa de campanha. Mas que sua determinação é motivada pela
“necessidade” de conter a insegurança na região fronteiriça.
“Temos grande quantidade de drogas entrando no nosso país
e muito vindo pela fronteira sul”, ressaltou.
Trump elogiou a atuação dos militares na região fronteiriça. “Conseguimos desmantelar duas caravanas que estavam entrando no país”, disse. Segundo ele, os militares trabalham
intensamente para impedir a entrada de imigrantes ilegais.“[A
declaração de emergência nacional] já foi assinada muitas
vezes antes e deu aos presidentes o poder. [Eles] assinaram
em casos bem menos importantes. Estamos falando de uma
invasão do nosso país com drogas, tráfico humano e com todo
tipo de criminosos e gangues”, disse.
No pronunciamento, Trump afirmou que sabe que a medida será alvo de reações e disputada na Justiça, inclusive na
Suprema Corte. No entanto, ele disse que está convencido
que espera ganhar as ações.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declara
emergência nacional na fronteira dos EUA com o México durante as observações sobre segurança de fronteira no Jardim
das Rosas, na Casa Branca, em Washington, 5 de fevereiro de
2019. - Reuters/Carlos Barria/Direitos Reservados
Custos
O Congresso norte-americano aprovou a proposta de orçamento, impedindo uma nova paralisação no país. Trump queria incluir cerca de US$ 2 bilhões para a construção do muro.
Porém, há divergências políticas em torno da construção.
Segundo Trump, há muros como o que ele quer construir
em El Paso, no Texas, e que funcionam. “Muros funcionam
100%”, destacou. Segundo ele, este é apenas um exemplo.
“Todo mundo sabe que esses muro funcionam.”
De acordo com o norte-americano, gostaria de ver “uma
grande reforma da imigração, não apenas um muro”.
Vítimas
Trump fez a declaração na presença da imprensa e de grupos de famílias de vítimas de imigrantes, segundo ele, ilegais. Ele citou nominalmente uma senhora que perdeu a filha
e outra que o marido foi assassinado.
Segundo o presidente, há uma grande quantidade de drogas letais entrando nos Estados Unidos. Ele lembrou que o
“mercado” consumidor dos Estados Unidos é “gigantesco”.
“Nós temos uma invasão de drogas e de pessoas, isso é inaceitável”, disse. “Nós queremos interromper o fluxo de drogas e criminosos no nosso país.” (Agencia Brasil)

IBovespa cai 0,5% e
dólar recua a R$ 3,70
O Ibovespa, principal indicador do desempenho das
ações mais negociadas na B3,
antiga BM&F Bovespa, encerrou o pregão de sexta-feira
(15) em queda de 0,5%, aos
97.525 pontos. O recorde do
índice, de 98.588 pontos, foi
registrado no último dia 4.
Dentre as ações que compõem o Ibovespa, os papéis
que mais valorizaram foram
Mafrig ON (3,94%), Natura
ON (2,91%), e JBS ON
(2,21%). As maiores quedas

ficaram por conta das ações
da Kroton ON (-6,21%), Estacio Parton (-5,2%), e Magazine Luiza ON (-3,94%). Os
papéis mais negociados foram
os da Petrobras PN (-0,41%),
Vale ON (0,48%), e ItauUnibanco (-1,03%).
O dólar c o m e r c i a l f e chou o dia em queda de
0,97%, cotado a R$ 3,70. O
euro também desvalorizou,
caiu 0,52%, e encerrou o
dia custando R$ 4,18.
(Agencia Brasil)

Atividade econômica
cresce 1,15% em 2018
A economia brasileira cresceu
1,15% em 2018. É o que mostra
o Índice de Atividade Econômica
do Banco Central (IBC-Br), divulgado na sexta-feira (15).
No último trimestre do ano,
comparado ao período anterior,
o crescimento ficou em 0,20%,
de acordo com dado dessazonalizado (ajustado para o período).
O quarto trimestre comparado a
igual período de 2017 apresentou crescimento de 1,53%.
Em dezembro, frente a novembro de 2018, houve expansão de 0,21%. Na comparação
com o último mês do ano passado e dezembro de 2017, o crescimento chegou a 0,18%.

O IBC-Br é uma forma de avaliar a evolução da atividade econômica brasileira e ajuda o BC a
tomar suas decisões sobre a taxa
básica de juros, a Selic. O índice
incorpora informações sobre o
nível de atividade dos três setores
da economia: indústria, comércio
e serviços e agropecuária, além do
volume de impostos.
O indicador foi criado pelo
Banco Central para tentar antecipar, por aproximação, a evolução da atividade econômica. O
indicador oficial é o Produto
Interno Bruto (PIB), calculado
pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
(Agencia Brasil)
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Executivo da Vale preso é suspeito
de pressionar por laudo da barragem
O gerente-executivo de geotecnia corporativa da Vale, Alexandre de Paula Campanha, um
dos oito funcionários da mineradora que foram presos na sexta-feira (15) por suspeita de responsabilidade criminal no rompimento da barragem da Mina do
Feijão, em Brumadinho (MG), é
investigado por ter feito uma
possível pressão para que o laudo de estabilidade da estrutura
fosse emitido pela empresa alemã Tüv Süd.
O despacho de Rodrigo Heleno Chaves, juiz do Tribunal de
Justiça de Minas Gerais
(TJMG), que autorizou as prisões temporárias, cita o depoimento de Makoto Mamba, engenheiro da Tüv Süd que assinou o
último laudo, emitido em setembro de 2018. “Este [Mamba] afirmou que sentiu que o investigado Alexandre o pressionou a assinar a declaração de condição
de estabilidade da barragem, sob
riso de perderem o contrato”,
registra a decisão.
Um e-mail datado do dia 13
de maio de 2018, enviado por
Makoto Mamba a outro funcionário da Tüv Süd, é transcrito
pelo magistrado. “Está terminando os estudos de liquefação da
Barragem I do Córrego do Feijão, mas tudo indica que não passará. (...) Dessa maneira, a rigor,
não podemos assinar da Declaração de Condição de Estabilidade, que tem como consequên-

cia a paralisação imediata de todas as atividades da Mina do
Córrego do Feijão. (...) Mas
como sempre a Vale irá nos jogar contra a parede e perguntar:
e se não passar, irão assinar ou
não? Para isso, teremos que ter
a resposta da corporação, com
base nas nossas posições técnicas”, diz a mensagem de Mamba.
Apesar de atestar a estabilidade, o laudo da Tüv Süd listou
17 recomendações para corrigir
problemas. Em coletiva de imprensa na última terça-feira (12),
diretores da Vale afirmaram que
se tratam de recomendações
corriqueiras nesse tipo de documento e que oito delas teriam
sido atendidas e nove estariam
em andamento. Segundo eles,
nenhum documento revelou o
risco iminente de rompimento.
Operação do MPMG
A prisão dos oito funcionários da Vale ocorreu em operação deflagrada pelo Ministério
Público de Minas Gerais
(MPMG), com o apoio de polícias civis e militares de Minas
Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro. Todos ficarão detidos por 30
dias e deverão prestar depoimento em Belo Horizonte. Segundo
o MPMG, eles poderão responder por homicídio qualificado e
também por crimes ambientais e
falsidade ideológica. Foram cumpridos também 14 mandados de

MPF defende júri popular
para acusados por tragédia
em Boate Kiss
Em manifestação enviada
na noite de quarta-feira (14) ao
Superior Tribunal de Justiça
(STJ), o Ministério Público
Federal (MPF) defendeu que
os acusados pela tragédia na
Boate Kiss sejam julgados por
júri popular. Em 27 de
janeiro de 2013, a casa noturna em Santa Maria (RS) foi palco de um incêndio no qual 242
pessoas morreram e outras 636
ficaram feridas.
Até o momento, ninguém
foi responsabilizado criminalmente pela tragédia. Em março do ano passado, o Tribunal
de Justiça do Rio Grande do
Sul (TJ-RS) acolheu um recurso da defesa dos sócios da boate e determinou que o caso
seja julgado pelo juiz de uma
vara criminal de Santa Maria, e
não por um júri popular, conforme queria o Ministério Público do Rio Grande do Sul.
O MP-RS e a Associação
dos Familiares de Vítimas e
Sobreviventes da Tragédia de
Santa Maria (AVTSM) recorreram ao STJ contra a decisão da
justiça estadual, argumentando
que os acusados foram denunciados por homicídio com motivo torpe e fútil, crime que deve
ser julgado por júri popular.
O relator do recurso especial no STJ é o ministro Rogério Schietti, que pediu manifes-

tação do MPF sobre o assunto. No parecer enviado na quinta-feira,(14), o subprocuradorgeral da República Alcides
Martins afirmou que deve ser
mantida a competência de um
Tribunal do Júri para julgar o
caso, por haver dúvidas razoáveis a respeito do dolo sobre o
crime – ou seja, se os acusados, por omissão, assumiram o
risco da tragédia.
“A acusação, no caso dos
autos, não pode ser considerada, de modo algum, desprovida de lastro probatório mínimo. Na espécie, não se tem nem seria o momento em que
se torna exigível -, o juízo de
certeza. Há, contudo, indícios
do cometimento de crimes
dolosos contra a vida, o que autoriza a pronúncia e o prosseguimento do julgamento no
Tribunal do Júri”, escreveu o
subprocurador.
Entre os acusados como
responsáveis pela tragédia estão os sócios da Boate Kiss,
Elissandro Callegaro Spohr e
Mauro Londero Hoffmann,
bem como os músicos Marcelo de Jesus dos Santos e
Luciano Augusto Bonilha
Leão, integrantes da banda
Gurizada Fandangueira, que
se apresentava no momento
em que começou o incêndio.
(Agencia Brasil)

busca e apreensão em endereços
ligados à Vale, à Tüv Süd e a funcionários das duas empresas.
De acordo com o magistrado, os autos apontam que os oito
empregados da Vale eram sabedores da situação crítica da barragem desde meados de 2018 e
não adotaram nenhuma medida
eficaz para reverter a situação.
“Caso os investigados tivessem
optado pelo acionamento do
PAEBM [Plano de Emergência
da Barragem] é forçoso concluir
que provavelmente quase todas
as vidas seriam poupadas. É sim
possível que os oito funcionários, mesmo não querendo diretamente que o resultado ocorresse, tenham assumido o risco
de produzi-lo, pois já o haviam
previsto e aceitado as suas consequências”, escreveu.
Em nota, a Vale informou que
continua colaborando com as
autoridades responsáveis pelas
investigações. “A Vale permanecerá contribuindo com as investigações para a apuração dos fatos, juntamente com o apoio incondicional às famílias atingidas”. Há duas semanas, uma outra operação no âmbito das investigações sobre a tragédia conduziram à prisão mais três funcionários da Vale e dois da Tüv
Süd, incluindo Makoto Mamba.
Uma decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) os colocou
em liberdade sete dias depois.
Demais presos
Outro preso na manhã de sexta-feira é Felipe Figueiredo Rocha, integrante do setor de ges-

tão de riscos geotécnicos da
Vale. Ele também é citado em um
trecho do e-mail escrito por
Makoto Mamba em 13 de maio
de 2018. Há também menção à
VogBr, mesma empresa que havia concedido laudo à barragem
da Samarco que se rompeu em
Mariana (MG), em novembro de
2015, provocando 19 mortes e
destruição na bacia do Rio Doce.
“O coordenador Felipe ligou
na sexta-feira passada para saber
como andavam os estudos e, sabendo da possibilidade da Barragem I não passar, comentou
que todos os esforços serão feitos para aumentar o fator de segurança, como o rebaixamento
do lençol freático, a remineração
do rejeito, etc. Mas são todas soluções de longo prazo, que levarão de 2 a 3 anos para surtir o efeito desejado. Disse ainda que a
Barragem Forquilha III, que está
sendo estudada pela VogBR, não
está passando, mas a empresa assinará a declaração de estabilidade com base nas mesmas promessas de intervenções de melhoria”,
registra a mensagem de Mamba.
Também foram alvos da operação Marilene Christina de Assis Araujo e Hélio Márcio Cerqueira, que integravam o setor
de gestão de riscos geotécnicos
da Vale assim como Felipe Figueiredo Rocha. De acordo com
o despacho que autorizou suas
prisões, os dois mantiveram contato sobre a situação de instabilidade da barragem e participaram do gerenciamento de dados
que levaram à inclusão da estrutura na “zona de atenção”, con-

forme classificação interna da
mineradora.
Foram presos ainda Joaquim
Toledo, gerente-executivo de
geotécnica operacional da Vale,
e três funcionários que atuavam
em sua gerência: Renzo Albieri
Carbalho, Cristina Heloiza Malheiros e Artur Bastos Ribeiro.
Segundo depoimentos colhidos
pelo MPMG, qualquer anomalia
na barragem era comunicada
imediatamente à Joaquim Toledo, a quem estava incumbido de
adotar as providências para sanar o problema.
Depoimentos
Um das pessoas ouvidas pela
MP foi o funcionário da Vale
Luciano Henrique Coelho. Ele
disse que seu pai, Olavo Henrique, o mais antigo empregado da
mina e referência na mineradora
em questões de infraestrutura, chegou a alertar para a necessidade de
evacuar o Córrego do Feijão após
verificar que “estava brotando lama
no talude”. Olavo Henrique morreu no rompimento da barragem da
Vale em Brumadinho.
Outro depoente, o engenheiro Washington Pirete, é funcionário da Vale há mais de 20 anos
e, em 2010, defendeu tese de
mestrado na Universidade Federal de Ouro Preto (Ufop) onde
apontou alguns problemas na barragem que se rompeu em Brumadinho. De acordo com ele, em
caso de rompimento, Renzo seria o responsável por dar a ordem
para a evacuação e Cristina deveria adotar o primeiro passo para
iniciar o processo.

O engenheiro também disse
não ser normal que os piezômetros registrem leituras discrepantes por tanto tempo sem que
alguma providência seja adotada. Os piezômetros são dispositivos para monitoramento do
volume de água na barragem.
Uma troca de e-mails entre funcionários da Vale revelou que
havia problemas de leituras do
dia 10 de janeiro até o dia do
rompimento.
“As leituras estão incoerentes. Favor verificar o que aconteceu. Ainda estamos sem leituras para prosseguir com o monitoramento desta barragem à montante. Priorizar isso! Se não encontrarem a falha me liga no celular”, escreveu um dia antes do
rompimento Helio Cerqueira,
um dos presos na sexta-feira.
No dia seguinte, antes da tragédia, ele voltou ao assunto em
novo e-mail. “Ainda não temos
leituras do mês de janeiro para
as barragens I, Vargem Grande e
B3/B4, e só temos 5 dias úteis
até a virada do mês. O risco de
multa do DNPM é muitíssimo
alto”. DNPM é a sigla para Departamento Nacional de Produção Mineral, órgão que foi substituído pela Agência Nacional de
Mineração (ANM). Uma perícia
contratada pela Vale junto à empresa IBPTech aponta que as leituras estavam erradas por um
problema de configuração na
automatização. Segundo a Vale,
corrigindo a falha, as medições
dos piezômetros se mostravam
dentro da normalidade. (Agencia Brasil)

Fachin autoriza execução de penas
alternativas após segunda instância
O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Edson Fachin decidiu na sexta-feira (15)
que penas alternativas também
podem ser executadas após o
fim dos recursos na segunda
instância da Justiça.
Com a decisão, pessoas que
foram condenadas a penas restritivas de direitos, como prestação de serviços à comunidade,
pagamento de multa, perda de
bens e valores, deverão iniciar o
cumprimento da pena antes do
trânsito em julgado do processo criminal.
O entendimento do ministro
está baseado na decisão da Corte que permitiu, em 2016, prisão após condenação em
segunda instância, mesmo que
ainda seja possível recorrer a
instâncias superiores.
Segundo Fachin, o entendi-

mento também é aplicado ao caso
de penas alternativas, que são
aplicadas em condenações menores do que quatro anos, envolvendo crime sem violência e
quando o réu não é reincidente.
“No que diz respeito especificamente à execução provisória de pena restritiva de direitos
decorrente de condenação na
qual já superada a segunda instância, constato que diversos são
os julgados na ambiência deste
STF no qual restou reconhecido
que a possibilidade de execução
provisória da pena não está restrita às hipóteses de penas privativas de liberdade”, afirmou.
O caso foi decidido em um
recurso do Ministério Público
Federal (MPF) contra decisão
do Superior Tribunal de Justiça
(STJ). Em junho de 2017, a Terceira Seção da Corte decidiu

pela impossibilidade da execução provisória das penas restritivas de direitos. Dessa forma, a
execução das penas alternativas,
ao contrário da pena de prisão,
só poderia ocorrer após o fim de
todos os recursos possíveis no
STF, última instância da Justiça.
O processo que motivou a
decisão envolve um réu condenado a dois anos de reclusão em
regime aberto pelo crime de falsificação de documento público,
cuja pena foi substituída por
prestação de serviços à comunidade e limitação de saída aos finais de semana.
Em segunda instância, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina (TJSC) determinou a execução da pena, mas a Defensoria
Pública do estado recorreu ao
STJ, que suspendeu a execução.
No dia 10 de abril, o STF

deve voltar a julgar a questão da
prisão em segunda instância.
Serão julgadas três ações declaratórias de constitucionalidade
(ADCs) que tratam do cumprimento imediato de pena após a confirmação de condenação em julgamento pela segunda instância da
Justiça. O relator é o ministro Marco Aurélio, que já cobrou diversas
vezes o debate em plenário.
O tema pode ter impacto sobre a situação de milhares de
presos pelo país, entre eles, o
ex-presidente Luiz Inácio Lula da
Silva, preso desde 7 de abril do
ano passado, na Superintendência da Polícia Federal em Curitiba, após ter sua condenação por
corrupção e lavagem de dinheiro confirmada pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região
(TRF4), no caso do tríplex do
Guarujá (SP). (Agencia Brasil)

Ato na Candelária lembra vítimas
de tragédias recentes no país
A Arquidiocese do Rio de
Janeiro promoveu na sexta-feira (15) um culto, na Igreja da
Candelária, em lembrança das
vítimas das tragédias de Brumadinho (MG), do incêndio no
Centro de Treinamento do Flamengo, Ninho do Urubu, das
enchentes no estado e do acidente de helicóptero que resultou na morte do jornalista Ricardo Boechat e do piloto
Ronaldo Quattrucci.
Segundo o arcebispo do Rio
de Janeiro, cardeal Dom Orani
João Tempesta, é preciso levar
paz e esperança para a população
brasileira, que está tão abalada
com os últimos acidentes. “De
certa forma, todos somos machucados com os acontecimentos. Então quisemos fazer
um gesto que diz tenham esperança, mesmo com todo sofrimento e dificuldade. Estamos
juntos com nosso povo, reunidos, cheios de esperança”, disse o cardeal.
Integrantes do Corpo de
Bombeiros do Rio de Janeiro,
que auxiliaram nas buscas de vítimas em Brumadinho, foram
homenageados. O capitão bom-

beiro Rodrigo Barbosa disse que
a corporação foi multiplicada
durante a missão, graças ao trabalho voluntário.
“Foi uma mensagem de esperança para a gente. Todos se
uniram e quem podia lavar uma
farda, nos ajudava lavando, outros nos ajudavam servindo alimentação. O amor ao próximo
foi latente naquele local. Nossos sentimentos a todas as vidas
perdidas e nossa saudação aos
bombeiros que continuam nas
buscas”, disse Barbosa.
Embora organizado pela comunidade católica, a cerimônia
recebeu representantes de diversas religiões, como as de
matriz africana, muçulmana e
judaica. Os líderes disseram palavras de apoio e de motivação
para as cerca de 300 pessoas que
acompanhavam a celebração.
Maré do Amanhã
Os músicos da Orquestra
Maré da Manhã também participaram do ato. Segundo o maestro Felipe Kochem, as apresentações são uma forma de retribuir para a sociedade toda a ajuda que o projeto recebe.

“Cada um pode retribuir com
aquilo que faz, eu sei que é pouco, mas a música pode trazer um
pouco de tranquilidade, quem
sabe até esperança. Que a gente
possa ter força nesse momento
de dificuldade e seguir bem no
ano de 2019”, disse.
Ele lembrou que a música
tem ação transformadora, principalmente na comunidade da
Maré, onde o projeto atende 4
mil pessoas.
Missa de sétimo dia
Uma missa de sétimo dia

também foi celebrada nesta manhã para os atletas do Flamengo
mortos no incêndio no Centro de
Treinamento George Helal, o
Ninho do Urubu. A celebração
aconteceu na Igreja de São Judas Tadeu, no Cosme Velho. São
Judas Tadeu é o santo padroeiro
do clube carioca.
A missa foi acompanhada
por familiares e amigos das vítimas. O presidente do clube,
Rodolfo Landim, e o vice-governador do Rio, Claudio Castro, também participaram da
missa. (Agencia Brasil)

ATAS/BALANÇOS/EDITAIS/LEILÕES

(',7$/ '( &,7$d®2  35$=2 '(  ',$6 352&(662 1  2 $  00 -XL] D  GH
'LUHLWRGD9DUD&tYHOGR)RUR5HJLRQDO9,3HQKDGH)UDQoD(VWDGRGH6mR3DXOR'U D *8,/+(50(6,/9(,5$
7(,;(,5$ QD IRUPD GD /HL HWF )$= 6$%(5 D R  $ 7255(6 ),*8(5('2 /2&$d®2 '( 9(Ì&8/26 /7'$
&13-FRPHQGHUHoRj$YHQLGD+LPDODLD0RQW%ODQF&(30DLULSRUm63
TXH OKH IRL SURSRVWD XPD DomR GH 3URFHGLPHQWR &RPXP SRU SDUWH GH (ULFVVRQ *HVWmR H 6HUYLoRV GH 7HOHFR
PXQLFDo}HV /WGD REMHWLYDQGR D LQH[LJLELOLGDGH GD 'XSOLFDWD GH 6HUYLoRV  QR YDORU GH 5
HPLWLGDHPFRPYHQFLPHQWRHP$FRQGHQDomRGD5pDRSDJDPHQWRGHLQGHQL]DomRSHORV
GDQRVSDWULPRQLDLVGHFRUUHQWHVGRVYDORUHVSDJRVHSDJDUHPUD]mRGRVSURFHVVRVWUDEDOKLVWDVDMXL]DGDVSRUH[
HPSUHJDGRV H SUHSRVWRV GD 5p FRP LQFOXVmR GD $XWRUD QR SyOR SDVVLYR H PRUDLV D VHUHP DUELWUDGRV SRU HVVH
5-Xt]R EHP FRPR D FRQGHQDomR DR SDJDPHQWR GDV FXVWDV SURFHVVXDLV H KRQRUiULRV DGYRFDWtFLRV (VWDQGR D Up
HP OXJDU LJQRUDGR H[SHGHVH HGLWDO SDUD TXH HP  GLDV D IOXLU RV  GLDV VXSUD DSUHVHQWH UHVSRVWD 1R FDVR
GHUHYHOLDVHUiQRPHDGRFXUDGRUHVSHFLDO DUW,9&3& 6HUiRSUHVHQWHHGLWDOSRUH[WUDWRDIL[DGRHSXEOLFDGR
QD IRUPD GD OHL 1$'$ 0$,6 'DGR H SDVVDGR QHVWD FLGDGH GH 6mR 3DXOR DRV  GH IHYHUHLUR GH 

Jornal O DIA SP

Turismo e Lazer

Página 7

São Paulo, 16, 17 e 18 de fevereiro de 2019

Há vinte anos, o Wet’n Wild
garante a diversão do público
que vai aproveitar as mais de 25
atrações do parque aquático
com 7 milhões de litros de água
tratada e reciclada. Com uma
área de 116 mil metros quadrados com capacidade para receber até 12 mil visitantes por
dia e água aquecida entre 26ºC
e 28ºC de maio a agosto em
todo o parque.
O parque chegou para proporcionar experiências que surpreendem o público de todas as idades em ambientes sustentável,
seguro e de alta qualidade.
Neste ano o parque inaugurou
2 novas atrações; Cyclone e Meteor. Cyclone tem 22 metros de
altura com um tobogã fechado
translúcido passando por um looping 360 graus na horizontal
antes da chegada considerado
um dos tobogãs mais rápido do
mundo. O Meteor, tobogã com
cápsula mais alta do mundo e
altura equivalente a um prédio
de 13 andares com inclinação
de 70 graus onde é possível
atingir mais de 100km/h, simulando queda livre de 40 metros
de altura.
A Ilha Misteriosa do Cascão,

é uma área climatizada e fechada, ideal para as famílias com
crianças com piscinas de hidromassagem e teto retrátil garantindo a diversão mesmo em dias
de chuva. O parque conta com
uma equipe de 60 salva-vidas
qualificados internacionalmente
e água aquecida entre 26ºC e
28ºC de maio a agosto em todo
o parque. Também é opção de
lazer para a melhor idade, com
atrações para relaxar como
Wake Lagoon, piscina de ondas,
e Lazy River, rio de correnteza,
atrações relaxantes e divertidas
para todos.
Tem aventura ao ar livre, com
o Wet Adventure e Fun Lake com
arvorismo e super tirolesa aquática, pedalinhos e kayaks. É o primeiro parque aquático do mundo a fazer eventos de terror com
as Noites Macabras no segundo
semestre.
O Baile do Hawaii será realizado pela primeira vez neste sábado, 16, a partir das 22 horas
marcando encerramento do
Horário de Verão. A animação
será garantida com o show da
banda mineira Jota Quest, que
levará toda sua energia para o
Baile do Hawaii, além das

Meteor, tobogã com cápsula mais alta do mundo

apresentações dos DJs Pagani,
Dimy Soler e Dyner, que agitarão o Wer’n Wild. A festa contará ainda com decoração tipicamente tropical, frutas da estação, drinks, show de pirofagia
e dança havaiana.
O Wet’n Wild foi eleito o
parque de diversão mais amado
pelos paulistanos em estudo inédito feito por Veja SP/Mind Miners e está entre os parques mais
bem avaliados da América do Sul,

segundo Trip Advisor. O Wet’n
Wild é diversão garantida para toda
família, um parque que está sempre inovando e proporcionando
experiências que surpreendem.
Serviço:
WWW.wetnwild.com.br
Facebook (Wet’n Wild – São
Paulo)
Instagram (@wetnwildsp)
Wet’n Wild – (11) 44968000
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Parque aquático Wet’n Wild
inaugura novas atrações

Ilha Misteriosa do Cascão

Esporte

13ª Meia Maratona Internacional de São Paulo
No feminino, as atrações natro da cidade, bastante técnico e
cionais serão Andréia Hessel,
rápido ao mesmo tempo.
O mineiro Giovani dos San- campeã da Maratona Internaciotos encabeça a lista de destaques nal de São Paulo 2018 e 20ª na
nacionais. Ele chega para a edi- Maratona de Frankfurt, também
ção deste ano com dois títulos, em 2018, e Larissa Quintão,
obtidos em 2013 e 2016, além de melhor brasileira na Pampulha
um segundo lugar no ano passa- 2016 e vice-campeã da Meia
do. O atleta ainda tem no currícu- Maratona de Belo Horizonte.
lo vitorioso seis conquistas na
Estrangeiros
Volta Internacional da Pampulha
Os quenianos Geofry Kipe terceiro na 10K Tribuna, esta em
2018. Também estarão na prova chumba e Sharon Arusho são as
Gilmar Lopes, vice nas Dez Mi- atrações internacionais confirlhas Garoto e terceiro na Volta madas e brigarão pela vantagem
da Pampulha, e Damião de Sou- no número de títulos entre atleza, campeão da Meia de São Pau- tas nacionais e do exterior – são
seis vitórias para cada lado. A
lo em 2009, entre outras feras.

atleta Sharon chega com grandes
feitos. Na temporada passada venceu a Volta Internacional da Pampulha, superando o vice obtido na
edição de 2017 do evento mineiro. Acostumada com provas no
país, ela tem tudo para fazer uma
boa prova na manhã de domingo.
Aos 18 anos, Geofry, por sua
vez, já contabiliza resultados bastante expressivos. No ano passado, ele foi campeão a Meia Maratona de Kilimanjaro, com o
bom tempo de 1h03min34seg.
No Brasil, ele foi vice na corrida Shopping Aricanduva e terceiro colocado nas Dez Milhas Garoto, que confirmam a qualidade
do jovem corredor.
A 13ª edição da Meia Maratona Internacional de São Paulo
é uma realização e organização
da Yescom. O evento é apresentado pela Cosan, com patrocínio
de Comgás e Minalba, apoio especial é da Prefeitura da Cidade
de São Paulo, pelo Sampacor Secretaria de Esportes e Lazer,
e apoio de Café 3 Corações,
Montevérgine, Probiótica, Dois
Cunhados, CancúnCards, Novotel, Laby – lip care e Centauro, A
supervisão técnica é da AIMS,
CBAt e FPA. Mais informações
no
site
oficial,
www.meiamaratona
desaopaulo.com.br

A Copa Brasil Caixa de Marcha Atlética 50 km é o segundo
evento nacional do calendário de
2019 da Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt). A prova
é considerada uma das mais exigentes do esporte em termos físicos e psicológicos e será disputada neste domingo (17).
A competição terá 50 voltas
num circuito de 1 km a ser montado na altura do número 700 da
Rua Alfheu Grimelo, em frente ao
Lago Taboão, na cidade de Bragança Paulista, em São Paulo. As
largadas serão dadas às 6:30 para
a categoria feminina e às 6:45
para a masculina, lembrando que
o horário de verão termina à
meia-noite de domingo.
Os dois primeiros colocados no feminino e no masculino garantirão participação na
Copa Pan-Americana, que será
disputada dia 20 de abril, na
cidade
mexicana
de
Chihuahua, uma das referênci-

as da marcha no mundo.
Entre as atrações do evento
estão a catarinense Nair da Rosa
(AABLU-SC), bicampeã da prova, e a carioca Viviane Santana
Lyra (FECAM-PR), ouro no Troféu Brasil Caixa de Atletismo
2018 no feminino, e o catarinense José Alessandro Bagio (FME
Timbó-SC), também bicampeão
da Copa Brasil, e o potiguar
Claudio Richardson dos Santos
(AABB Currais Novos-RN), ganhador de nada menos do que
nove vezes da prova dos 50 km
(2000, 2002, 2003, 2004, 2009,
2010, 2011, 2013 e 2014). Claudio é dono também da melhor
marca da competição, obtida em
Timbó (SC), em 2009, com
4:04:46.
O confronto entre Nair, recordista brasileira (4:38:48) e 5ª
colocada no Mundial de Londres-2017, e a carioca Viviane,
que tem como melhor resultado
4:41:39, é o mais esperado no

feminino. O circuito deste ano
será o mesmo do Troféu Brasil
do ano passado, quando Viviane
venceu com o tempo de 4:41:39
e Nair foi vice com 5:06:33.
“Esta é a minha primeira
competição do ano e não estou
na minha melhor forma. O objetivo é ficar entre os dois primeiros lugares para garantir vaga na
Copa Pan-Americana”, disse Viviane Santana Lyra, que no ano
passado venceu os 20 km da
Copa Brasil em Sobradinho. “Estou otimista para conseguir um
bom resultado.”
No masculino, Bagio não disputou a prova do Troféu Brasil
2018 e Claudio foi o campeão,
com 4:44:20. O catarinense ganhou a medalha de bronze nos 20
km, ficando atrás de Caio Bonfim (CASO-DF) e de Lucas Mazzo (Orcampi Unimed).
As demais provas da Copa
Brasil Caixa de Marcha Atlética
serão disputadas no dia 17 de
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Copa Brasil Caixa de Marcha Atlética
50 Km será em Bragança Paulista

Claudio e Viviane Lyra
março na cidade de Balneário
Camboriú, em Santa Catarina.
A Copa Brasil Caixa de Marcha Atlética 2019 integra o Programa de Apoio de Competições
Nacionais da Caixa, a patrocinadora oficial do atletismo brasileiro. A realização é da CBAt,
com apoio da Prefeitura Municipal de Bragança Paulista.

Superliga Cimed 18/19

São Judas Voleibol
recebe o Sesi-SP
neste sábado
Confronto será às 16h, em São Bernardo do Campo (SP),
com transmissão do site Globoesporte.com

Foto/Divulgação

Domingo será dia de Meia
Maratona Internacional de São
Paulo. A prova, em sua 13ª edição, é uma das principais do país
no gênero, reunindo alguns dos
melhores nomes das corridas de
rua do país, além de convidados
do exterior. Serão 21.097 metros
por ruas e avenidas da cidade, além
de uma disputa de 5k, com largada e chegada na Praça Charles
Miller, s/nº, no Pacaembu.
A programação prevê o início
às 6h45, com a categoria Cadeirante, vindo depois, às 6h55, a largada da Elite feminino, e às 7h a
largada da Elite masculino e pelotão geral (atenção, pois o Horário
de Verão acabará no dia 16). Neste sábado, 16 de fevereiro, será o
último dia de retirada do chip cortesia, juntamente com o kit de participação, das 11h às 17h, na Loja
Centauro - Shopping West Plaza Avenida Antártica, 380 - Bloco
A - Piso 2 - Água Branca.
Uma das principais provas do
calendário, a Meia Maratona Internacional de São Paulo encanta seus participantes. A melhor
prova disso é que ela tem atraído
alguns dos melhores atletas do
país e do exterior, garantindo
sempre um elevado nível técnico. O evento percorre as ruas e
avenidas da cidade em um percurso interessante por parte do cen-

Foto/ Sérgio Shibuya

13ª Meia Maratona Internacional
de São Paulo é destaque no domingo

William no levantamento
As equipes do São Judas
Voleibol (SP) e Sesi-SP se enfrentam neste sábado (16)
pela sexta rodada do returno
da Superliga Cimed masculina de vôlei 2018/2019. O
confronto será às 16h, no ginásio Baetão, em São Bernardo do Campo (SP), e terá
transmissão ao vivo do site
Globoesporte.com.
Em situações distintas no
campeonato, os times buscam o mesmo objetivo: vencer neste sábado. O Sesi-SP
é o segundo colocado na tabela da Superliga Cimed,
com 38 pontos (14 vitórias
e duas derrotas). O São Judas
Voleibol é o 12º colocado,
com cinco pontos somados
após um resultado positivo e
15 negativos.
Para a partida deste sábado, o levantador e capitão do
São Judas, Matheus Brasília,
sabe que seu time enfrentará
dificuldades diante de um
time que conta com os campeões olímpicos William,
Lipe e Éder.
“O Sesi-SP é uma equipe
com muita qualidade e tem jogadores que podem decidir o
jogo em qualquer momento.
Acredito que uma das grandes
dificuldades que enfrentamos
é a consistência de jogo deles. Eles comentem poucos
erros durante os sets, além de
um sistema defensivo, com o
bloqueio muito bem ajustado”, destacou Brasília.
Como levantador, Brasília
admira o jogador da mesma
posição que estará do outro
lado da rede e elogia William. “É um time bem equili-

brados em todos os fundamentos. Com virada de bola
bem efetiva. O William consegue imprimir um ritmo de
jogo que torna uma equipe
com ainda mais qualidade”,
disse Brasília.
Outro destaque do confronto fica por conta do ponteiro Renato. Experiente, o
jogador do Sesi-SP é um dos
responsáveis pela boa campanha da equipe da Vila Leopoldina. Para o jogo de amanha, Renato demonstra preocupação.
“Estamos em uma sequência bem pesada. Em uma semana fizemos cinco sets em
três jogos, pela Superliga Cimed e Libertadores. Isso deu
uma rodagem bacana a equipe, saímos fortalecidos, mas
por outro lado, com as viagens, deu uma pequena desgastada fisicamente. Estamos
trabalhando em função de
treinar e recuperar para poder estar 100% para esta partida”, disse Renato, que complementou;
“Vai ser uma partida muito complicada, eles não estão
em uma boa situação na tabela, mas estão em uma sequência boa, que não condiz
com a colocação. Fizeram nas
última três ou quatro partidas
jogos muito bons. Estamos
com a cabeça muito focada
para poder entrar lá e fazer o
melhor possível”, concluiu
Renato.
A rodada iniciou na sexta-feira. E, no sábado, outros
três jogos serão realizados. A
rodada será encerrada no domingo (17).
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BMW X2 ganha motores Flex
A gama 2019 do BMW X2 passa a contar com uma nova opção de motorização flexível apta a utilizar gasolina, etanol ou a mistura de ambos os combustíveis em qualquer
proporção. Trata-se do novo motor de quatro
cilindros, TwinPower Turbo, ActiveFlex, capaz de gerar 192 cavalos de potência e que é
disponibilizado no mercado brasileiro em duas
versões de acabamento: X2 sDrive20i GP, por
R$ 211.950, e a top de linha X2 sDrive20i M
Sport X, cujo preço sugerido parte de R$
246.950. E assim como a opção sDrive18i GP,
lançada no país em outubro último por R$
191.950 e dotada do inédito motor de três cilindros, o desenvolvimento do novo propulsor
teve a participação efetiva do time de Engenharia do BMW Group no Brasil, atuando diretamente nos testes de validação e durabilidade do sistema ActiveFlex.
Dotado de tecnologia ActiveFlex, que o
capacita a utilizar gasolina, etanol ou a mistura de ambos os combustíveis em qualquer proporção; novo motor de quatro cilindros em linha e 1.998 cm³, TwinPower Turbo, é capaz
de desenvolver 192 cv, disponíveis entre 5.000
e 6.000 rpm, e 280 Nm de torque, entre 1.500
e 4.600 rpm. O modelo vem com tração dianteira e transmissão automática Steptronic,
com oito marchas e alavancas posicionadas
atrás do volante para trocas de marchas (shift
paddle). A velocidade máxima é de 225 km/h
em ambas as versões, assim como a aceleração de 0 (zero) a 100 km/h, que é feita em 7,7
segundos.
Produzido em Regensburg, na Alemanha,
o BMW X2 sDrive20i exibe desenho inspirado nos cupês icônicos da marca, como os lendários 2000 CS e 3.0 CSL. E esta característica está presente no teto, que ostenta linhas
alongadas; nas molduras de desenho afilado
das janelas; e no emblema da BMW posicionado nas colunas C, que intensificam o perfil
urbano e dinâmico do modelo. Entre os detalhes característicos do SAC destacam-se ainda a grade frontal “Kidney Grille” invertida,

em formato trapezoidal, os faróis Full-LED,
faróis auxiliares em LED, e as amplas entradas de ar, na parte inferior, e que acompanham o para-choque dianteiro de ponta a ponta.
Na parte inferior do veículo, chamam a
atenção as saias laterais em preto e os arcos
das rodas de formato quadrangular, ambas,
também, na cor preta. Atrás, as lanternas em
LED em “L”, e o para-choque traseiro com
detalhes em preto enfatizam a esportividade
do modelo. As rodas de liga leve, com raios
em ‘Y’, medem 18 polegadas. O coeficiente
aerodinâmico (Cx) é de 0,28, um dos melhores de sua categoria.
Internamente, há uma atraente combinação de acabamentos, evidenciada pelo revestimento dos bancos em Sensatec – com opções
de tonalidades em preto ou Oyster –, pelas
molduras com acabamento em Oxide Silver
Dark e detalhes em preto High-gloss; além do
volante esportivo revestido de couro.
O BMW X2 mede 4,360 metros de comprimento, 1,824 m de largura, 1,526 m de altura, e 2,670 m de distância entre eixos. A capacidade do porta-malas é de 370 litros, podendo ser ampliada para 1.255 l, com os bancos traseiros rebatidos.
Tecnologia e conectividade
De perfil jovem, descolado e extrovertido, o BMW X2 sDrive20i GP traz como principais equipamentos, assistente de estacionamento (Parking Assistant), com câmera de ré
e sensores de estacionamento dianteiro e traseiro; e o novo ConnectedDrive, que inclui
Sistema de Navegação, Nova interface id6
com tela sensível ao toque, Preparação para
Apple CarPlay, via conexão sem fio (Wireless) e um conjunto de funcionalidades acessível por meio de um SIM Card – o mesmo
utilizado em telefones celulares – e que permite conexão à internet assim que o veículo
deixa a linha de produção.
Esta tecnologia oferece acesso às informações de trânsito em tempo real e notícias

personalizadas; envio e recebimento de e-mails
e alertas de manutenção de componentes (Teleservices). Com o concierge é possível solicitar reservas em hotéis, consultar cotações de
moedas estrangeiras e recomendações sobre
restaurantes; a Chamada de Emergência Inteligente auxilia os ocupantes quando mais precisam, em caso de acidente. No Brasil, os veículos comercializados pela BMW saem de fábrica com um SIM Card para conectividade
do veículo com a internet.
Outra função adicional ao amplo cardápio de recursos disponíveis no SAC é a preparação para Apple Car Play. Por meio dele,
o usuário pode transferir a interface de algumas funcionalidades do iPhone para o sistema de infotainment do veículo com a ajuda de
conexão sem fio (wireless).
A lista de equipamentos de série da versão sDrive20i GP inclui entre outros itens direção Servotronic, função Auto Start/Stop, ar-

condicionado automático digital com controle de temperatura independente de duas
zonas, volante multifuncional, bancos do
motorista e passageiro com ajustes elétricos, apoio de braço dianteiro, pacote interno de conveniência – dupla entrada de
USB no console central, redes para compartimentos atrás dos bancos dianteiros,
porta copos e porta objetos centrais e tomada 12V –, pacote de luzes internas –
LEDs internos iluminando todo o veículo
podendo variar a intensidade da luz e escolher dentre 6 opções diferentes de cores (branco, laranja, bronze, lilás, verde e
azul); além de tapete de veludo.
O BMW X2 sDrive20i GP também vem
equipado com o Driving Experience Control,
com função Eco-Pro, que permite a quem
estiver ao volante ativar diversos ajustes. Entre eles o modo Comfort, para uma calibragem-padrão entre o motor e a transmissão; o

modo Eco-Pro, para uma condução especialmente eficiente; e o modo Sport, que possibilita uma dirigibilidade mais dinâmica.
No BMW X2 sDrive20i GP, a segurança
dos ocupantes é garantida pela presença de
controles de estabilidade e tração, freios a disco ventilado com ABS, além de seis airbags –
duplos frontais, laterais dianteiros, e tipo cortina dianteiros e traseiros –; e pneus Star
Marking, com tecnologia Run-Flat. O novo
SAC está disponível com 10 opções de cores
externas. São elas, as sólidas Branco Alpino
e Preto II, e as metálicas Prata Glacial, Branco Mineral, Preto Safira, Cinza Mineral, Azul
Mediterrâneo, Galvanic Gold, Sunset Orange
e Sparkling Storm.
M Sport X
Recheada de equipamentos, a versão top
de linha traz a mais o pacote de equipamentos M Sport X, que agrega itens de design
externo como saias e spoilers, teto solar elétrico panorâmico, spoiler traseiro M, acabamento externo BMW Individual em High-gloss
Shadow Line e rodas de liga leve, com raios
em ‘Y’, de 19 polegadas. Internamente, ela é
adornada com acabamento interno em Alumínio Hexagon, duas opções de revestimento
de teto BMW Individual em Anthracite e mais
cinco tipos de revestimento dos bancos em
couro Dakota.
Tecnologia e conforto também são destaque nesta versão. Itens como Comfort Access, capaz de controlar a abertura e o fechamento das portas sem a necessidade da
chave, incluindo a tampa do porta-malas; espelhos retrovisores externos com função de
memória, rebatimento e aquecimento; bancos dianteiros esportivos, Head-up display e
Sistema de Navegação Plus; estão entre os
diferenciais. A versão M Sport X está disponível em oito opções de cores externas: Branco Alpino, Preto Safira, Cinza Mineral, Azul
Mediterrâneo, Galvanic Gold, Sunset Orange e Sparkling Storm, além da exclusiva Misano Blue.

Nacionais

Ford lança Ecosport Titanium 2020
A Ford iniciou a venda do EcoSport 2020
com a nova versão Titanium, que vem com
design renovado e equipada com a tecnologia
de pneus Run Flat, inédita na categoria. A linha continua a oferecer também as versões
SE, FreeStyle e Storm.
Apresentado no último Salão do Automóvel, o EcoSport Titanium 2020 foi um dos
modelos mais comentados da mostra por renovar um dos elementos mais identificados
com o design original do veículo. Sua nova
traseira de linhas modernas e elegantes segue a tendência de SUVs de vocação mais
urbana.
Agora os consumidores que quiserem um
EcoSport completo têm a possibilidade de
optar por uma versão mais urbana ou mais
aventureira, de acordo com a sua preferência
e perfil de uso.
Essa renovação visual vem acompanhada de um recurso importante de segurança.
Os pneus Run Flat, ou ZP (Zero Pressure),
se caracterizam pelas laterais reforçadas que
permitem continuar rodando mesmo se um
deles perder totalmente a pressão, dentro de
certos limites de distância e velocidade. Ou
seja, em caso de furo o motorista é avisado
pelo sistema de monitoramento de pressão dos
pneus e não precisa interromper a viagem,
podendo fazer o conserto depois, com segurança, no momento e local mais convenientes.
O novo EcoSport Titanium vem com pneus

painel “soft touch”, bancos de couro ecológico, sensor de presença para acesso inteligente e partida sem chave, central multimídia
SYNC 3 com tela de 8", faróis de xênon, luzes diurnas de LED, sensor de chuva e rodas
de liga leve de 17".
O time de engenharia da Ford também
desenvolveu uma nova calibração da direção
elétrica e revisou os sistemas de suspensão e
freios para garantir o desempenho, a dirigibilidade e a economia de combustível do EcoSport Titanium, que ficou 13 kg mais leve. Esse
trabalho de refinamento envolveu também o
conforto acústico da cabine, que continua a
ser um dos melhores da categoria.

Michelin ZP que podem percorrer até 80 km
à velocidade de 80 km/h com pressão zero.
Usando o kit de reparo que acompanha o veículo, essa distância é ampliada para 200 km,
mantendo o mesmo limite de velocidade. Por
essa razão, veículos equipados com a tecnologia Run Flat dispensam o uso de estepe,
macaco e chave de roda.
O EcoSport é o primeiro SUV no mercado brasileiro a trazer a tecnologia Run Flat,
até então disponível somente em carros do
segmento premium. Sua principal vantagem

é a tranquilidade de não precisar parar o carro em situações que poderiam representar um
risco à segurança.
Equipado com o avançado motor 1.5 TiVCT Flex de três cilindros, de 137 cv, e transmissão automática de seis velocidades com
teclas “paddle shift” no volante, o EcoSport
Titanium 2020 também chama a atenção pelo
conteúdo e preço extremamente competitivos.
Por R$ 103.890, ele já vem com: teto solar elétrico, sete airbags, sistema de monitoramento de ponto cego e tráfego cruzado,

Motos

BMW Motorrad lança
conjunto de malas

Para auxiliar os aventureiros sobre duas
rodas, a BMW Motorrad acaba de lançar no
mercado brasileiro o conjunto Atacama Cases, dedicado aos pilotos que exploram cami-

nhos e aventuras dentro e fora do asfalto.
Disponível sob encomenda nas concessionárias autorizadas da BMW Motorrad no
país, o conjunto é formado por um par de malas

laterais e uma mala de bagagem do tipo “rolo”,
e está disponível para os modelos R 1200 GS,
R 1200 GS Adventure, F 800 GS, F 800 GS
Adventure e F 850 GS.
Com sistema de fecho rápido e tecido
impermeável, o conjunto contém duas bolsas
laterais (R$ 5.900) que podem ser usadas
como mochila e são altamente resistentes a
impactos e à abrasão. Ideais para viagens, elas
têm capacidades distintas, de 35 e 25 litros, e
podem ser montadas no porta-bagagem original das malas de alumínio, ou ainda conectadas através das placas de adaptação específicas para a motocicleta.
Já a mala de bagagem do tipo “rolo” (R$
1.920) tem capacidade de 40 litros e superfície em PVC impermeável, de fácil limpeza e
resistente a impactos. Robusta e firme, o rolo
tem proteção nas cintas para impedir que vibrem com o deslocamento do vento, além de
três pegas de transporte, fechos de encaixe e
ganchos. A peça possui ainda compartimento
para tecidos molhados, garrafas de água e
uma bolsa adicional removível.
O conjunto oferece diversas cintas de fixação verticais e horizontais, combinadas ao
fecho rolltop, que impedem os pertences de
ficarem soltos dentro das malas. Já o sistema
de montagem em cunha feito de nylon injetado (projetado para suportar desgaste e impacto
severos) beneficia a montagem e desmontagem do equipamento.

Tecnologia de segurança
Os pneus Run Flat são usados por veículos especiais e do segmento premium no
mercado mundial. Eles estão presentes principalmente na Europa, além da China, América do Norte, Índia e África. Sua tecnologia avançada foi desenvolvida com foco na
segurança.
Durante o desenvolvimento do novo modelo, a Ford fez uma pesquisa com clientes
para medir a sua aceitação e a maioria afirmou que se sentiria mais segura com essa
tecnologia no veículo.
A linha EcoSport 2020 oferece uma gama
completa de opções para o consumidor que
busca um SUV moderno, completo e de personalidade. A versão de entrada a SE, com

motor 1.5, já vem equipada com controle eletrônico de estabilidade e tração, assistente de
partida em rampa, sistema de proteção anticapotamento, rodas de liga leve de 15" e central multimídia SYNC 2.5 com tela sensível
ao toque de 7 polegadas. Seu preço é R$
78.990 com transmissão manual e R$ 84.990
com a automática.
O modelo FreeStyle, com motor 1.5 e
acessórios de estilo diferenciado, acrescenta
itens como ar-condicionado automático e digital, câmera e sensor de ré, bancos em couro ecológico e tecido e rodas de liga leve de
16", por R$ 85.890 na versão manual e R$
91.890 na automática.
O EcoSport Storm é o único da nova linha equipado com motor 2.0, de 176 cv, e tração 4WD, além de transmissão automática e
design exclusivo. Vem com capa de estepe
rígida personalizada, teto solar elétrico e outros equipamentos da versão Titanium, por R$
108.390.
Outra vantagem da linha EcoSport 2020
é o custo de posse atraente, com preço competitivo de revisões, peças e seguro. As três
revisões anuais do EcoSport Titanium, por
exemplo, cobrindo o período de 36 meses de
garantia, saem R$ 1.837 pelo sistema preço
fixo da Ford. Além disso, como promoção
de lançamento os clientes que financiarem o
SUV pela Ford Credit podem contratar o
seguro da Mapfre pela taxa de 2,01% do valor
do veículo.

Triumph lançará
Speed Twin

A Triumph confirma para o final do primeiro semestre deste ano a chegada no Brasil da novíssima Speed Twin, ainda sem preço definido para o mercado nacional.
O modelo atual é baseado na tradicional
Speed Twin produzida pela Triumph em 1938,
incorporando todo o estilo, conforto, requinte e tecnologia de última geração da família
Bonneville da Triumph.
A Speed Twin reúne o mesmo estilo contemporâneo da bem-sucedida Street Twin,
embora com mais detalhes e recursos premium, o excelente desempenho e tecnolo-

gia da café racer Thruxton R e, ainda, o
estilo mais confortável de pilotagem oferecido pela Bonneville T120. O resultado é
uma motocicleta única, atual e empolgante.
Seu motor de 1200 cc oferece o mesmo
rendimento da Thruxton R, desenvolvendo
97 cavalos de potência (a 6.750 rpm) e 112
Nm de torque (a 4.950 rpm). O novo modelo ainda conta com sofisticações como
freios Brembo com pinças de quatro pistões, rodas de liga leve de 17 polegadas,
novo ajuste das suspensões e faróis em
LED, entre outras inovações.

