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Roraima aciona termelétrica
para garantir energia
Saques da poupança superam
depósitos em R$ 4,02 bi em fevereiro
Página 3

Governo do Estado anuncia medidas
para fortalecer o setor automotivo

Cinco usinas termelétricas
foram acionadas para garantir
o abastecimento de energia elétrica em Roraima, depois de a
Venezuela ter interrompido o
fornecimento de energia ao estado. A interrupção começou
na quinta-feira (7), após notícias de que haveria um apagão
na Venezuela.
Em nota divulgada na sex-

Dodge: instituições devem
trabalhar pelo fim da
exclusão de mulheres
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Sábado: Sol e aumento de nuvens
de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite.

Manhã

Tarde

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

Manhã

Tarde

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

Manhã

Tarde

33º C
21º C

Noite

30º C
22º C

Noite

26º C
20º C

Noite

Sergio Moro, e a ministra da Mulher, da Família e dos
Direitos Humanos, Damares Alves
O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro, e
a ministra da Mulher, da Família

e dos Direitos Humanos, Damares Alves, assinaram na sextafeira (8) acordo de cooperação

Receita recebe quase
1 milhão de declarações
do IR em dois dias
Em dois dias de entrega, o
número de declarações do Imposto de Renda Pessoa Física
enviadas aproxima-se de 1
milhão. Até as 17h de sexta-feira (8), o Fisco recebeu 976.925

declarações, equivalente a 3,2%
do esperado para este ano.
O prazo para envio da declaração começou na quinta-feira (7) e vai até as 23h59min59s
de 30 de abril.
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Dólar cai, depois de
quatro altas seguidas
Depois de quatro altas consecutivas e de atingir a maior
cotação do ano, o dólar caiu na
sexta-feira (8). A moeda norteamericana fechou o dia vendida a R$ 3,87, com recuo de R$
0,015 (-0,37%).
Mesmo com a queda de sexta-feira, a divisa acumulou alta
de 2,38% nesta semana. Esta
foi a terceira semana seguida
em que o dólar subiu.

No mercado de ações, o Ibovespa, principal indicador da B3
(antiga Bolsa de Valores de São
Paulo), encerrou o dia com alta
de 1,09%, aos 95.365 pontos.
Foi a segunda valorização consecutiva do indicador.
O Ibovespa começou o dia
operando em queda, mas reverteu a tendência e passou a subir no início da tarde. (Agencia Brasil)

Esporte

Pinheiros recebe o Sesi
Vôlei Bauru neste sábado
O Pinheiros (SP) e o Sesi
Vôlei Bauru (SP) estarão
frente a frente neste sábado
(9) pela décima rodada do
returno da Superliga Cimed
feminina de vôlei 18/19. A
equipe da capital paulista
jogará com o time bauruense, às 18h, no ginásio Henrique Villaboin, em São Paulo (SP). A partida que encerrará a rodada terá transmissão ao vivo do Canal Vôlei
Brasil.
O Pinheiros está em décimo lugar na classificação geral, com 17 pontos (seis vitórias e 14 derrotas). Página 7

Pinheiros jogará em casa

Só Brasil chega nas
oitavas de final do
Noosa Longboard Open
Foto/@WSL / Jack Barripp

DÓLAR
Comercial
Compra: 3,86
Venda:
3,87
Turismo
Compra: 3,71
Venda:
4,03

EURO
Compra: 4,34
Venda:
4,35

OURO
Chloé Calmon (RJ)

Copa Truck abre temporada
2019 em Goiânia
A Copa Truck e o Mercedes-Benz Challenge abriram
nesta sexta-feira a venda de ingressos para a etapa de abertura
da temporada 2019, marcada
para os dias 23 e 24 de março
no Autódromo Internacional de

Goiânia (GO) – cidade escolhida para abrir o campeonato
após atrair o recorde de público de 36 mil pessoas em
agosto passado. O destaque é
a venda antecipada com preços promocionais. Página X

Caio Collet completa três dias
de testes em Magny-Cours
entre os mais rápidos

Fonte: Climatempo

Compra: 147,25
Venda: 177,52

técnica para combater a
violência doméstica no Brasil. A
proposta do governo federal, segundo Moro, é “incrementar” a
utilização de tornozeleiras eletrônicas e de outros tipos de dispositivo – como o chamado botão de pânico que, ao ser acionado, envia uma mensagem com a
localização da pessoa para agentes de segurança.
“A violência doméstica, não
preciso dizer, todos sabem, é um
grande problema. É um ato de covardia e isso tem que ser coibido.
Uma das formas de coibir isso é
através de mecanismos tecnológicos. Nós já os temos no Brasil,
mas o uso precisa ser mais disseminado”, destacou, ao citar a queda n0o percentual de utilização
das tornozeleiras no Brasil entre
2016 e 2017.
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Os brasileiros Phil Rajzman,
Rodrigo Sphaier, Chloé Calmon e Atalanta Batista, foram
os únicos sul-americanos que
passaram para as oitavas de final do Noosa Longboard Open
na sexta-feira de ondas pequenas e mar difícil para competir na Austrália. As baterias foram até transferidas do palco
principal em First Point para
Noosa Main Beach, onde as
condições estavam melhores
para a estreia dos principais
cabeças de chave da etapa de
abertura do novo Circuito Mundial de Longboard da World Surf
League.
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Previsão do Tempo

Foto/ Marcelo Camargo ABr

O conselheiro de Segurança Nacional dos Estados
Unidos, John Bolton, disse
que o presidente Donald
Trump está disposto a dialogar novamente com a Coreia
do Norte.
A informação foi passada por Bolton em entrevista
à Fox News, na quinta-feira,
depois que um grupo de pesquisa dos Estados Unidos relatou que imagens de satélite indicam que a Coreia do
Norte está reconstruindo
instalações de mísseis na região Noroeste do país. Bolton afirmou que, se o relato
estiver correto, ficaria muito desapontado, repetindo o
comentário feito por Trump
no dia anterior.
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Violência doméstica é ato
de covardia e precisa ser
coibida, diz Moro

Foto/ Ricardo Bufolin

Conselheiro
diz que
Trump está
disposto a
dialogar com
Coreia do
Norte

ta-feira (8), a Roraima Energia
informou que a produção das
termelétricas é suficiente para
garantir o abastecimento de
Roraima.
Roraima é o único estado
que não está interligado ao sistema elétrico nacional. Por
isso, recebe energia do complexo hidrelétrico venezuelano
de Guri e Macaguá. Página 3

Brasileiro andou bem nos primeiros testes em Magny-Cours
Foram três dias de muito trabalho e aprendizado para o brasileiro
Caio Collet, de 16 anos, que estreia
nesta temporada na Fórmula Renault Eurocup. O piloto ficou entre
os mais rápidos no combinado das
sessões, mesmo tendo enfrentado
alguns problemas com o novo carro na pista de Magny-Cours (Fra).
Integrante da Renault Sport

Academy, Collet disputará a
temporada este ano pela equipe R-ace. Nos testes, 17 pilotos estiveram em ação e voltarão à pista semana que vem para
mais dois dias de treinos em
Paul Ricard, também na França (dias 15 e 16). A temporada
terá início no dia 14 de abril,
em Monza (Ita).
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Prefeitura lança Programa
Empreendedoras Digitais
CESAR
NETO
www.cesarneto.com

Foto/(ElPaís)

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

PR E S I D Ê N C I A
Nosso tuíte do dia 07 março 2019: vão quebrar a cara (de
pau) e o espírito (de porco) os que apostam na derrubada do Presidente @jairbolsonaro pelo vice @GeneralMourao. O texto é
de responsabilidade do jornalista e colunista de política
www.cesarneto.com na imprensa diária e vale pras 3 Forças Armadas.
H I S T Ó R I AS
General Edel Fayad, coordenando os trabalhos da FUNCEB
(Fundação Cultural do Exército Brasileiro), convida os brasileiros de São Paulo a visitarem a livraria da Biblioteca do Exército,
agora instalada no Comando Militar do Sudeste, defronte à Assembleia Legislativa (SP). É a Pauliceia sendo o “Brasil Acima
de Tudo”.
EDITOR
A coluna (diária) de política do jornalista Cesar Neto é referência das liberdades (possíveis) de 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
Evento na Fatec
São Paulo incentiva mulheres
na tecnologia
Neste sábado (9), a Faculdade de Tecnologia do Estado (Fatec) São Paulo promove o
evento Tech Women: Mulheres
na Era Digital, iniciativa do
grupo FaTech Girls com a proposta de unir as estudantes do
curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas no desenvolvimento de projetos que despertem o interesse de outras mulheres por tecnologia, além de incentivar o público feminino no
segmento.
Gratuita, a programação
tem apoio do Departamento de
Automação de Escritórios e
Secretariado e Turismo (DAESTur), da própria Fatec, e
oferece oficinas, palestras e
outras atividades com profissionais da área. Mais detalhes
e os formulários para inscrição
estão disponíveis aqui.
Segundo Grace Borges, uma
das coordenadoras do evento e
docente da Fatec, a iniciativa é
uma oportunidade para as mulheres terem contato com diferentes áreas da tecnologia.
“A programação está aberta
não só para meninas que estão
no Ensino Médio e decidindo em qual curso superior
desejam ingressar, mas também a quem estuda ou trabalha em outro segmento e deseja saber mais sobre programação, empregabilidade,

Jornal

Design Thinking, entre outros temas”, explica.
Programação
As atividades começam às 8
horas, com apresentação da Banda Fá Maior, formada por funcionários da faculdade. O período
da manhã terá as palestras “As
mudanças do mundo ocorrerão
com diver sidade e com muita,
mas muita, tecnologia”, com a fundadora da MasterTec, Camila
Achutti; “Diversidade nas Organizações”, com o professor Roberto Santos, da Fatec Cotia, e “Como
equilibrar vida pessoal e a carreira dos sonhos”, com Luciane
Romanato, da Innovate Search.
Entre as 14 e as 17 horas serão promovidas diversas oficinas, como “Mindfulness”, com
Alessandra Ortega, gerente da
IBM, e “Desenvolva seu app com
AppInventor”, com alunas integrantes do grupo FatechGirls.
Os trabalhos têm entre uma hora
e meia e três horas de duração.
Para participar dessas atividades
também é necessário realizar
inscrição online.
Serviço
Tech Women: Mulheres na
Era Digital
Local: Fatec São Paulo
Avenida Tiradentes, 615 –
Bom Retiro
Data: 9 de março
Horário: 8 às 17 horas

O DIA

Administração e Redação
Viaduto 9 de Julho, 180
1º andar - Sala 12
CEP: 01050-060
Fone: 3258-1822
Periodicidade: Diária
Exemplar do dia: R$ 3,00
Jornalista Responsável
Maria Augusta V. Ferreira
Mtb. 19.548

S. Paulo

Assinatura on-line
Mensal: R$ 20,00
Radiobrás – Agência Brasil
Publicidade Legal
Balanços, Atas e
Convocações
R. Albion, 229 - Cj. 113 Lapa
Telefone: 3832-4488

E-mail: jornalodiasp@terra.com.br
Site: www.jornalodiasp.com.br

Na sexta-feira (8), Dia Internacional da Mulher, foi lançado
o Programa Empreendedoras
Digitais, iniciativa conjunta do
Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações
e da Financiadora de Estudos e
Projetos (FINEP), em parceria
com a Prefeitura de São
Paulo. Aexecução é da Softex e
Ade Sampa.
O Programa tem o objetivo
de promover o protagonismo
feminino por meio da capacitação e do desenvolvimento de
empresas de base tecnológica. A
meta é capacitar 300 mulheres
e gerar 30 startups que serão
acompanhadas em um processo
de pré-aceleração a ser realizado na capital.
“A tecnologia é o futuro da
economia na cidade de São Paulo, mas a gente não quer qualquer
crescimento a gente quer um
crescimento que seja socialmente justo, dando mais oportunidade àqueles que mais precisam. É exatamente o que estamos fazendo aqui hoje no Dia
Internacional da Mulher, trata-se
de um programa específico para
empoderá-las fomentando
startups que sejam femininas. Então essa parceria entre o Ministério e a Prefeitura é importantíssima pra que a gente possa chegar
nesse denominador comum que é
desenvolver essa economia, mas
acima de tudo com mais mulheres participando delas”, disse o
prefeito Bruno Covas
Na solenidade de assinatura
do acordo, o prefeito Bruno
Covas esteve acompanhado do
Ministro de Ciência, Tecnologia,
Inovações e Comunicações, o
astronauta Marcos Pontes, e da
secretária Municipal de Desenvolvimento Econômico e
Trabalho, Aline Cardoso. Também estavam presentes o presidente da Ade Sampa, Frederico
Celentano; o presidente da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), Waldemar Barroso;
e o presidente e o vice-presidente da Softex, Ruben Delgado e
Diônes Lima, respectivamente.
“Assinamos hoje um memorando que será regulamentado e
eu espero que essa parceria possa ser expandida para outras ci-

dades brasileiras. O investimento inicial de R$ 500 mil vai atender à proposta de formação e
preparação dessas novas empreendedoras. Depois, por meio da
FINEP, haverá mais R$ 500 mil
como premiação das cinco startups vencedoras”, completou
Marcos Pontes, Ministro de Ciência, Tecnlogia, Inovações e
Comunicações.
“Cerca de 20% da força de
trabalho do mercado formal de
tecnologia da informação é de
mulheres, e nós queremos ampliar as oportunidades para este
público e para as outras áreas
tecnológicas”, detalha Paulo Alvim, secretário de Empreendedorismo e Inovação do MCTIC.
“À despeito do amplo reconhecimento da relevância da diversidade, a presença de mulheres em posições de liderança, especialmente no ambiente de
startup, ainda é pouco significativa. Soma-se a menor presença
de mulheres em posições de liderança, o fato de empreendedoras atraírem menos capital de
risco para financiarem o crescimento de seus negócios. Para
minimizar essas distorções, o
Programa Empreendedoras Digitais irá oferecer orientação
customizada para empreendedoras. Dessa forma, esperamos
ampliar suas chances de sucesso”, destaca o general Waldemar
Barroso, presidente da Finep.
A cidade de São Paulo foi
escolhida por ter sido apontada
pela Women Entrepreneur Cities Index (WE-Cities) como um
dos 25 melhores locais do mundo para as empreendedoras.
“O prefeito Bruno Covas
tem desenvolvido ações que proporcionam um ambiente mais
propício para o protagonismo feminino. Em São Paulo as microempreendedoras já são 45% do
total e, além dos programas de
apoio às mulheres, contamos
com diversas ações durante o
mês de março, como o Insperifa, o Fábrica de Negócio Mais
Mulheres, entre outras”, destaca Aline Cardoso, secretária de
Desenvolvimento Econômico e
Trabalho da Prefeitura de São
Paulo. “O projeto Empreendedoras Digitais com Ministério,

Finep, Softex e Ade Sampa só
reforça a vocação de São Paulo
para o empreendedorismo digital feminino.”
Os resultados do estudo
“Mulheres na TI – Atuação da
mulher no mercado de trabalho
formal brasileiro em Tecnologia
da Informação”, realizado pela
área de Inteligência Softex com
o apoio da Secretaria de Empreendedorismo do MCTIC, colaboraram para o desenvolvimento de um programa focado exclusivamente na capacitação e
no estímulo ao aumento da participação feminina no mercado
de trabalho no setor de TI.
“A caracterização da força de
trabalho e a identificação da evolução de tendências são ferramentas importantes para subsidiar políticas públicas capazes de
reduzir brechas salariais e aumentar a participação da mulher
no mercado de trabalho de TI”,
destaca Ruben Delgado, presidente da Softex. Esse programa
é um instrumento que busca potencializar a força feminina para
promover importantes transformações em nossa sociedade e na
economia, por meio do empoderamento, mobilização, educação e investimento.”
Mulheres na TI
Utilizando os dados disponíveis na Relação Anual de Informações Sociais (RAIS), o levantamento da área de Inteligência
da Softex, realizado com o apoio
da Secretaria de Empreendedorismo do MCTIC, apurou no período de 2007 a 2017 a evolução da participação por gênero,
a diferença da remuneração entre homens e mulheres, a ocupação de cargos, a valorização
por regiões e a escolaridade.
Os resultados evidenciam
que a mulher vem perdendo participação neste setor. Em 2007,
elas ocupavam 24% dos postos
de trabalho no Core TI* (setores econômicos tipicamente de
TI) e os homens 76%. Embora a
quantidade de mulheres tenha praticamente dobrado de 2007 para
2017 (21.253 para 40.492), o
número de homens aumentou
144% (67.106 para 163.685).
Nesse período de dez anos, a par-

ticipação da mulher no mercado
de trabalho no Core TI diminuiu
de 24% para cerca de 20%.
Quanto à remuneração por
gênero, os dados permitem observar que, de maneira geral, tanto em 2007 quanto em 2017 a
média entre os homens é superior à média entre as mulheres
no grupo Core TI. Se em 2007
os homens ganhavam 5,34%
mais, em 2017 essa diferença
mais que dobrou, passando para
11,05% e ocorre em todas as
ocupações.
No Core TI, observa-se que
o Norte é a região do país onde
as mulheres têm proporcionalmente mais anos de formação,
sendo que 72% delas têm ensino superior, mestrado ou doutorado. Entre os homens, esse percentual é de 61%.
Assim, embora de maneira
geral os homens ganhem mais
que as mulheres e os cargos com
maiores salários sejam mais
ocupados proporcionalmente
pelos homens, a pesquisa sugere que a formação e a maior escolaridade podem ser peças-chaves para a superação das diferenças por gênero.
Todos esses dados evidenciam que as mulheres vêm perdendo participação no setor de TI
nos últimos anos e pela média
ganham menos que os homens,
mas os casos em que a média da
remuneração feminina supera a
dos homens apontam caminhos
para o desenvolvimento de políticas públicas. Daí a necessidade da promoção e fomento à participação feminina no mercado
de trabalho formal e de políticas que impulsionem sua capacitação. Estes podem ser vetores potenciais para a superação
dessas diferenças salariais realizadas em associação a outras
políticas de valorização da mulher no mercado de trabalho.
* Core TI - Desenvolvimento de programas de computador
sob encomenda; desenvolvimento e licenciamento de programas
de computador customizáveis e
não-customizáveis; consultoria
em TI; suporte técnico, manutenção e outros serviços em TI;
tratamento de dados, provedores
de serviços de aplicação.

Governo do Estado anuncia medidas
para fortalecer o setor automotivo
O Governo do Estado, com
o objetivo de fortalecer o setor
automotivo, concederá descontos de ICMS para todas as empresas fabricantes de veículos
interessadas em aderir ao Programa IncentivAuto – Gerando
Emprego e Renda. O anúncio foi
realizado pelo governador João
Doria, em coletiva de imprensa,
nesta sexta-feira (8), no Palácio
dos Bandeirantes.
“Podemos afirmar ser importante para a economia do Brasil. Trata-se do novo programa de
estímulo ao setor automotivo,
com a redução do ICMS. Uma
ação corajosa do Estado de São
Paulo. Um Governo liberal na
sua visão econômica. Propositivo para estimular a produção,
mas com vinculação a geração de
emprego, geração de renda e
melhoria da produtividade”, destacou o Governador João Doria.
Poderão ser concedidos des-

contos de até 25% do ICMS devido nos produtos fabricados a
partir da conclusão dos investimentos realizados. Para tanto, as
empresas interessadas deverão
apresentar planos de investimento superiores a R$ 1 bilhão,
no mínimo.
“É uma escala gradativa, em
que os incentivos vão aumentando conforme for aumentando os
investimentos”, explicou o Secretário da Fazenda e Planejamento Henrique Meirelles, ressaltando uma rígida fiscalização
do Governo quanto aos novos
investimentos acordados.
“Esse decreto vai ao encontro da expansão necessária da
indústria automobilística, da sua
inovação e de novos produtos.
Com essa decisão do Governador, São Paulo incentiva que os
investimentos do setor possam
se instalar aqui”, ressaltou o
Vice-Governador e Secretário

de Governo, Rodrigo Garcia.
A montadora que aderir ao
Regime Au tomotivo Para Novos
Investimentos do Governo do Estado deverá gerar, no mínimo, 400
postos de trabalho, e todo o investimento deverá ser feito no Estado de São Paulo. Entre os critérios, poderão ser aceitas propostas
de novas fábricas, novas unidades
de produção, novos produtos e
expansão de plantas industriais.
As empresas inicialmente
deverão apresentar os projetos
junto à Comissão de Avaliação
da Política de Desenvolvimento
Econômico do Estado de São
Paulo, constituída por integrantes da Secretaria da Fazenda e
Planejamento e da Secretaria
Desenvolvimento Econômico.
Uma vez aprovados, os projetos serão acompanhados pela
Investe São Paulo (Agência Paulista de Promoção de Investimentos e Competitividade) atra-

vés de relatório demonstrativo
semestral do cumprimento do
cronograma de execução do projeto de investimento.
“O olhar da Secretaria de
Desenvolvimento Econômico é
exatamente para gente poder trabalhar com a cadeia produtiva
como um todo e lidar com a competitividade e produtividade do setor. Estamos colocando a disposição do setor, três ferramentas principais de apoio, a Investe SP, o IPT
(Instituto de Pesquisas Tecnológicas) e a formação dos profissionais para essas industrias 4.0, para
essas fábricas do futuro”, comentou a Secretária de Desenvolvimento Econômico, Patrícia Ellen, que
também ressaltou o interesse da
pasta quanto a desburocratização,
ao investimento em inovação e tecnologia para que os produtos fabricados em São Paulo sejam de
fato os mais modernos e competitivos globalmente.

Nota do Milhão premia consumidor
por nota fiscal emitida em estacionamento
O sorteio de março do programa Nota do Milhão,
da Prefeitura de São Paulo, foi
realizado na tarde de quinta-feira (07) no Es paço Loterias Caixa, localizado no Terminal Rodoviário Tietê. A nota que garantiu o prêmio de R$ 1 milhão,
livre de impostos, foi emitida
num estacionamento no Jardim
Paulistano, com valor de R$
19. Ela pertence a um morador
da Chácara Itaim, na Zona Oeste
da Capital.
O programa da Prefeitura de
São Paulo incentiva os consumidores a pedirem a nota fiscal de

serviços na Capital, combatendo a sonegação fiscal e aumentando a arrecadação de tributos
que são revertidos em serviços
públicos para a população. Os
sorteios da Nota do Milhão
ocorrem mensalmente.
Para concorrer ao prêmio
milionário, basta fazer cadastro
prévio pelo site www.notado
milhao.prefeitura.sp.gov.br, clicando na opção de adesão ao
sorteio – não é necessário ser
morador da Capital. Após a inscrição, toda nota fiscal de serviços eletrônica (NFS-e), solicitada pelo consumidor na ci-

dade de São Paulo, concorrerá
ao prêmio.
A nota fiscal de serviços
é emitida em locais como
academias, hotéis, lavanderias, estacionamentos, valets, faculdades, escolas
particulares e cabeleireiros,
entre outros serviços. Quanto mais notas solicitadas
todo mês, maior a chance de
ser sorteado, já que cada
nota emitida vale como um
bilhete individual.
Participaram do sorteio de
março 1.814.488 bilhetes. Os
concursos mensais da Nota do

Milhão reúnem as notas fiscais
geradas até o dia 25 do mês anterior (as notas emitidas após
este período concorrem automaticamente no mês seguinte).
A premiação é depositada em
uma conta-poupança da Caixa
Econômica Federal.
Dúvidas
Dúvidas sobre o programa “Sua
Nota Vale 1 Milhão” podem ser
esclarecidas pelo e-mail notado
milhao@prefeitura.sp.gov.br ou
pelo
link http://
notadomilhao.prefeitura.sp.gov.br/
cidadao/informacoes-gerais.
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Roraima aciona termelétrica
para garantir energia
Cinco usinas termelétricas
foram acionadas para garantir o
abastecimento de energia elétrica em Roraima, depois de a Venezuela ter interrompido o fornecimento de energia ao estado. A interrupção começou na
quinta-feira (7), após notícias
de que haveria um apagão na
Venezuela.
Em nota divulgada na sexta-feira (8), a Roraima Energia
informou que a produção das
termelétricas é suficiente para
garantir o abastecimento de
Roraima.
Roraima é o único estado
que não está interligado ao sistema elétrico nacional. Por
isso, recebe energia do complexo hidrelétrico venezuelano
de Guri e Macaguá.
Segundo a Roraima Energia,

a primeira interrupção no fornecimento de energia pela interligação Brasil-Venezuela ocorreu
às 10h22 de quinta-feira (7), no
horário local, e logo as termelétricas foram acionadas.
A interligação com a Venezuela foi restabelecida, mas houve nova interrupção por volta das
17h. Ao longo da noite, foram
feitas tentativas de restabelecer
a interligação entre os países,
mas a Roraima Energia informa
que, devido à grande instabilidade, não foi possível.
“Até o momento, não recebemos informação concreta das
causas dos desligamentos na interligação e o sistema continua
sendo atendido 100% pelo parque termelétrico”, diz a nota da
concessionária.
No texto, a Roraima Energia

informa que tem cinco termelétricas com capacidade instalada total de 216,5 megawatts
(MW), capazes de atender
100% do sistema elétrico do
estado, com consumo médio
em torno de 400 mil litros de
combustível por dia.
O governo do estado acompanha a situação e repassa as
informações a órgãos do governo federal. O Executivo estadual reforça que as termelétricas têm condições de manter o abastecimento da população e das indústrias.
Linhão de Tucuruí
No fim do mês passado, o
governador de Roraima, Antônio
Denarium, falou sobre os cortes
de energia ocorridos com o
agravamento da crise política na

Venezuela e afirmou que foi determinada a urgência na construção do Linhão de Tucuruí, que vai
permitir interligar o estado ao
sistema elétrico nacional. Denarium disse que tratou do assunto com o presidente Jair Bolsonaro, em videoconferência.
Desde julho de 2001, grande parte do estado, incluindo a
capital, Boa Vista, é suprida por
energia elétrica proveniente da
Venezuela, por meio de um
sistema de transmissão situado parte em território venezuelano, parte em território
brasileiro. Em 2010, o montante de energia importada
passou a ser reduzido, o que
acabou resultando em dificuldades no atendimento do mercado do estado de Roraima.
(Agencia Brasil)

Saques da poupança superam
depósitos em R$ 4,02 bi em fevereiro
Os saques da caderneta de
poupança superaram os depósitos em fevereiro. A retirada líquida (descontados os depósitos) ficou em R$ 4,020 bilhões,
informou na sexta-feira (8) o
Banco Central (BC). Foi o segundo mês seguido de retirada
líquida – em janeiro chegou a
R$ 11,232 bilhões.
Em fevereiro do ano passa-

do, também houve retirada líquida, no total de R$ 708,116
milhões. O resultado negativo
do mês passado foi o maior
para o mês desde de 2016,
quando houve retirada líquida
de R$ 6,638 bilhões.
No mês passado, foram
depositados na caderneta de
poupança R$ 181,996 bilhões.
Os saques durante o segundo

mês do ano somaram R$
186,017 bilhões.
Em fevereiro deste ano, os
rendimentos da aplicação mais
popular do país chegaram a R$
2,965 bilhões. O saldo atualmente depositado na poupança
está em R$ 787,933 bilhões.
Pela legislação em vigor, o
rendimento da poupança é calculado pela soma da Taxa Refe-

rencial (TR), definida pelo BC,
mais 0,5% ao mês, sempre que
a taxa básica de juros (Selic) estiver acima de 8,5% ao ano.
Quando a Selic é igual ou inferior a 8,5% ao ano, como
ocorre atualmente, a remuneração da poupança passa a ser a
soma da TR com 70% da Selic.
A taxa Selic está em 6,5% ao
ano. (Agencia Brasil)

Câmeras de reconhecimento facial
levam a 4 prisões no carnaval do Rio
As 28 câmeras de reconhecimento facial instaladas em
Copacabana durante o carnaval
levaram para a cadeia quatro criminosos com mandado de prisão
em aberto, segundo a Polícia
Militar (PM) do Rio de Janeiro.
A corporação avalia que o projeto piloto “passou no primeiro test
drive ” e que o sistema de leitura
facial e de placa de veículos “demonstrou que funciona com alto
grau de precisão”.
Em nota, a PM informou ainda que um adolescente que deveria estar cumprindo medida
socioeducativa foi reconhecido
e apreendido, e que um veículo
roubado foi recuperado ao ter a
placa identificada.
O monitoramento se deu de
1º a 6 de março (de sexta-feira
a Quarta-Feira de Cinzas). As
imagens captadas pelas câmeras
eram transmitidas em tempo
real para uma sala no Centro In-

tegrado de Comando e Controle
(CICC), operada por policiais
militares e civis. O sistema comparava os rostos das pessoas filmadas com fotos de procurados
e disparava um alarme quando
encontrava compatibilidade.
“Mais importante do que o
resultado numérico foi o aprendizado da equipe envolvida no
projeto e a aplicabilidade do sistema. Assim como havia sido
planejado, o software da OI só
congelou a imagem e acionou o
alarme quando as câmeras capturaram a fisionomia de pessoas procuradas pela Justiça ou a
placa de veículo roubado, tendo
com base os bancos de dados da
Polícia Civil e do Detran”, diz o
texto, que considera que o sistema pode ser aplicado como
“uma poderosa ferramenta tecnológica na área de segurança
pública”.
O projeto passará por mais

um teste neste fim de semana,
para que seja produzido um relatório de avaliação. Segundo a PM,
o estudo fornecerá informações
para que os gestores da segurança pública estadual decidam sobre “a viabilidade da implantação
do sistema em escala”.
Em janeiro, quando o projeto foi anunciado, a PM havia explicado que o reconhecimento
facial se dá por meio de um software desenvolvido pela empresa Oi. Segundo a PM, a empresa
oferece apenas a tecnologia do
projeto, e o controle do banco
de dados e a operação do sistema ficam restritos ao estado.
O teste, ainda de acordo com
a corporação, não teve custos
para o estado do Rio. Caso seja
aprovado, porém, o projeto terá
que passar por processo de licitação, de que outras empresas
poderão participar.
A iniciativa de adotar um sis-

tema de reconhecimento facial
gerou preocupação do Instituto
Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec), que enviou uma carta à PM pedindo esclarecimentos em relação à segurança dos
dados coletados. Advogada e pesquisadora do programa de direitos digitais do Idec, Bárbara Simões disse que é preciso
ter garantias de que as informações coletadas não correm riscos
de vazamentos ou má utilização
por parte do estado ou de terceiros. Ela alertou que Informações
pessoais podem ser vendidas por
empresas privadas, por exemplo.
“Existe a justificativa da segurança pública, mas são milhões de pessoas que poderão ser
vigiadas, e, se isso cair nas mãos
de pessoas erradas ou for usado
negativamente, são milhões de
pessoas que podem ser afetadas”, diz Bárbara Simões.
(Agencia Brasil)

Com mais chuvas, governo decide manter
usinas termelétricas desligadas
O aumento das chuvas nos
últimos dias levou o Comitê de
Monitoramento do Setor Elétrico (CMSE) a recomendar o não
acionamento das usinas termelétricas com maior custo de operação. Em nota, o CMSE informou na sexta-feira (8) que
uma nova avaliação das condições de suprimentos de energia elétrica no país apontou
melhores condições de armazenamento em comparação
com a semana anterior.

“Segundo informações do
Operador Nacional do Sistema
Elétrico (ONS), houve aumento
no armazenamento equivalente
de todas as regiões do país, com
destaque para a região Sudeste/
Centro-Oeste, que ganhou 3,4
pontos percentuais e atingiu
33,0%. Dessa forma, permanece a estratégia operativa aprovada pelo CMSE de não despachar
usinas termelétricas fora da ordem de mérito”, informou o
CMSE em nota.

No início de fevereiro, o
comitê havia decidido acionar as
termelétricas com custo de produção mais alto, fora da ordem
de mérito, em razão do baixo
volume de chuvas registrado no
mês de janeiro. Em decorrência
da onda de calor, o mês registrou quatro recordes de carga de
energia. O maior deles foi no dia
23, quando o ONS registrou
como demanda máxima de energia 89.114 MW.
No dia 22 do mês passado, o

comitê recomendou o desligamento das usinas despachadas
fora da ordem de mérito e disse
que iria monitorar as condições
de suprimento semanalmente. A
decisão foi mantida na reunião
seguinte, no dia 28.
O comitê informou ainda
que o suprimento de energia
para este ano está garantido e
que continuará reavaliando regularmente as condições do
sistema elétrico. (Agencia
Brasil)

Central no Rio recebeu mais de 6 mil
denúncias de estupro em 12 anos
O Disque Denúncia do Rio
de Janeiro recebeu 6.427 denúncias de estupro contra mulheres
adultas e menores de idade e
236 de assédio sexual entre
2006 e 2017. Os dados são de
uma pesquisa da Diretoria de
Análise de Políticas Públicas da
Fundação Getulio Vargas (Dapp/
FGV), a partir de registros do
órgão não governamental, que
recebe contatos anônimos de
vítimas e testemunhas.
Segundo a pesquisa, 82,32%
dos casos de estupro registrados
no serviço de denúncias anônimas ocorreram fora dos ambientes doméstico, profissional e
familiar das vítimas. Esses cri-

mes foram classificados como
“estupros em espaços públicos”,
apesar de incluírem não apenas
lugares públicos de fato. Entre
esses casos, 76,57% foram cometidos por organizações criminosas, como o tráfico e a milícia.
A coordenadora da pesquisa,
Danielle Sanches, disse que o
percentual de denúncias contra
organizações criminosas surpreendeu, mas ponderou que os casos em ambiente doméstico são
subnotificados e menos denunciados por testemunhas, o que dá
“um viés” aos dados.
Também surpreendeu as pesquisadoras o percentual de casos
em que as vítimas são crianças e

adolescentes, 48,87%. Danielle
chamou atenção para o fato de
que a maior parte dessas vítimas
têm entre 10 e 14 anos. A pesquisa identifica que 15,96% dos
casos podem ser classificados
como “abuso de confiança”,
quando há uma vulnerabilidade a
profissionais como médicos,
cuidadores e professores. Os
estupros em locais de ensino
somam 12,12% dos que foram
denunciados ao Disque Denúncia, e os estupros em centros
religiosos, 1,37%.
Das denúncias de assédio,
63,98% ocorreram em espaços
públicos, sendo 37,71% no trabalho das vítimas. Os casos de

assédio em ambiente virtual somam 5,08%, e os que ocorreram
em espaço doméstico, 41,95%.
O trabalho também é assinado pelas pesquisadoras Andressa Contarato e Yasmin Curzi. O
relatório pondera que os registros desses tipos de crimes costumam ser subnotificados por
diversas razões, incluindo o descrédito do relato das vítimas e o
vínculo que elas ainda têm com
os agressores em muitos casos.
Além disso, o tipo de estupro
mais denunciado não necessariamente é o mais recorrente, e,
sim, o que é mais percebido socialmente como violência.
(Agencia Brasil)

Conselheiro diz que
Trump está disposto
a dialogar com
Coreia do Norte
O conselheiro de Segurança Nacional dos Estados Unidos,
John Bolton, disse que o presidente Donald Trump está disposto
a dialogar novamente com a Coreia do Norte.
A informação foi passada por Bolton em entrevista à Fox
News, na quinta-feira, depois que um grupo de pesquisa dos Estados Unidos relatou que imagens de satélite indicam que a Coreia do Norte está reconstruindo instalações de mísseis na região Noroeste do país. Bolton afirmou que, se o relato estiver
correto, ficaria muito desapontado, repetindo o comentário feito por Trump no dia anterior.
Ele declarou que o presidente está claramente disposto a dialogar novamente, mas não mencionou quando ou como. Anteriormente, nesta semana, Bolton advertiu sobre a possibilidade de
impor sanções mais rigorosas à Coreia do Norte, a menos que o
país desista de suas armas nucleares. (Agencia Brasil)

ONU terá proporção
igual de funcionários
homens e mulheres
em 10 anos
Em mensagem pelo Dia Internacional da Mulher, o secretário-geral da ONU, António Guterres, prometeu que a proporção
de funcionários homens e mulheres será igual em uma década
dentro da organização.
As Nações Unidas designam o dia 8 de março como uma data
para promover a igualdade de gênero e direitos das mulheres.
Guterres afirmou que o empoderamento das mulheres é essencial ao progresso global.
Desde 2017, Guterres vem indicando mulheres para posições
importantes dentro da organização, incluindo as japonesas Izumi
Nakamitsu, como subsecretária-geral encarregada de Desarmamento, e Mami Mizutori, como representante especial para redução de riscos de desastres.
A ONU conseguiu, em 2018, equilibrar a proporção de homens e mulheres em cargos importantes. Contudo, em relação a
organizações em todo o mundo, o número de mulheres corresponde a 39% para todas as posições. (Agencia Brasil)

IGP-DI registra inflação de
1,25% em fevereiro
O Índice Geral de Preços –
Disponibilidade Interna (IGPDI), medido pela Fundação Getulio Vargas (FGV), registrou
taxa de 1,25% em fevereiro deste ano. O índice é superior ao
observadas em janeiro deste ano
(0,07%) e em fevereiro de 2018
(0,15%). Com a alta, o IGP-DI
acumula taxa de 1,32% no ano e
de 7,73% em 12 meses.
A alta foi puxada pelos preços no atacado. O Índice de Preços ao Produtor Amplo registrou

taxa de inflação de 1,79% em
fevereiro. Em janeiro, o subíndice havia registrado deflação
(queda de preços) de 0,19%.
Por outro lado, o varejo e a
construção tiveram queda na inflação. O Índice de Preços ao
Consumidor, que mede o varejo, caiu de 0,57% em janeiro para 0,35% em fevereiro. O
Índice Nacional de Custo da
Construção caiu de 0,49%
para 0,09% em fevereiro.
(Agencia Brasil)

Receita recebe quase 1 milhão de
declarações do IR em dois dias
Em dois dias de entrega, o
número de declarações do Imposto de Renda Pessoa Física
enviadas aproxima-se de 1
milhão. Até as 17h de sexta-feira (8), o Fisco recebeu 976.925
declarações, equivalente a 3,2%
do esperado para este ano.
O prazo para envio da declaração começou na quinta-feira (7) e vai até as 23h59min59s
de 30 de abril. A expectativa da
Receita Federal é receber 30,5
milhões de declarações.
A declaração pode ser feita
de três formas: pelo computador, por celular ou tablet ou por
meio do Centro Virtual de Atendimento (e-CAC). Pelo computador, será utilizado o Programa
Gerador da Declaração - PGD
IRPF2019, disponível no site da
Receita Federal.
Também é possível fazer a
declaração com o uso de dispositivos móveis, como tablets e smartphones, por meio do aplicativo
“Meu Imposto de Renda”. O serviço também está disponível no eCAC no site da Receita, com o uso
de certificado digital, e pode ser
feito pelo contribuinte ou seu
representante com procuração.
O contribuinte que tiver
apresentado a declaração referente ao exercício de 2018, anocalendário 2017, poderá acessar
a Declaração Pré-Preenchida no

e-CAC, por meio de certificado
digital. Para isso, é preciso que
no momento da importação do
arquivo, a fonte pagadora ou pessoas jurídicas tenham enviado
para a Receita informações relativas ao contribuinte referentes
ao exercício de 2019, ano-calendário de 2018, por meio da Declaração do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (Dirf), Declaração de Serviços Médicos e de
Saúde (Dmed), ou a da Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias (Dimob).
Segundo a Receita, o contribuinte que fez doações, inclusive em favor de partidos políticos
e candidatos a cargos eletivos,
também poderá utilizar, além do
Programa Gerador da Declaração
(PGD) IRPF2019, o serviço
“Meu Imposto de Renda”.
Para a transmissão da Declaração pelo PGD não é necessário instalar o programa de transmissão Receitanet, uma vez que
essa funcionalidade está integrada ao IRPF 2019. Entretanto,
continua sendo possível a utilização do Receitanet para a transmissão da declaração.
O serviço Meu Imposto de
Renda não pode ser usado em
tablets ou smartphones para
quem tenha recebido rendimentos superiores a R$ 5 milhões.
(Agencia Brasil)
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Pinheiros recebe o Sesi
Vôlei Bauru neste sábado

Sesi Vôlei Bauru está em quinto lugar
se classificou. Se ganharmos os
“O Sesi Vôlei Bauru é codois jogos restantes e o Curitiba mandando pela talentosa Fabíola
Vôlei não pontuar, podemos con- que faz toda a diferença e conta
quistar essa vaga. É um desafio, com duas jogadoras com muita
mas vamos nos concentrar e fa- potência de ataque, a Tifanny e a
zer uma coisa de cada vez. Temos Diouf. Só existe um caminho
dois jogos pela frente que não para nosso time que é acreditar
serão fáceis, mas acredito em e lutar. Eu ficaria muito triste se
duas vitórias. O grupo se uniu pela primeira vez o Pinheiros não
mais ainda nessa dificuldade e se classificasse para os playoestamos trabalhando forte”, dis- ffs”, afirmou Clarisse.
se Clarisse que ainda fez uma
Pelo lado do Sesi Vôlei Bauanálise sobre o time bauruense. ru, a levantadora Fabíola fala da

busca por consistência e ressalta a dificuldade do duelo.
“Seguimos em busca de mantermos nossa evolução jogo a jogo
e a sequência de bons resultados a
fim de nos classificarmos na melhor posição possível no final do
returno. Esse jogo com o Pinheiros é fundamental nesse processo, mas sabemos que na Superliga
não tem jogo fácil, especialmente
neste momento em que a competição está na reta final da fase classificatória e as disputas se acirram
ainda mais”, analisou Fabíola, que
chama a atenção para o importância da partida.
“Sempre falamos que os jogos nessa fase são grandes decisões e essa será mais uma diante
de uma equipe que luta para permanecer na divisão principal. Por
isso, esperamos um duelo extremamente difícil que exigirá total
atenção do nosso time em todos
os fundamentos”, disse Fabíola.
Outro jogo com transmissão
Também neste sábado, o
Sesc RJ jogará com o Balneário
Camboriú (SC), às 17h, na Jeunesse Arena, no Rio de Janeiro
(RJ). O Canal Vôlei Brasil transmitirá ao vivo.

Caio Collet completa três dias de testes
em Magny-Cours entre os mais rápidos
e não treinou à tarde, ficando em
quinto no combinado do dia. Na
quarta (6), foi o 11º pela manhã,
quarto à tarde, finalizando em
quinto no combinado, além de
ser o melhor entre os estreantes.
E, na quinta-feira (7), registrou
o terceiro tempo pela manhã,
sendo sétimo à tarde e também
sétimo no combinado.
“No geral, foram dias muito
positivos, mas ainda enfrentamos muitos problemas técnicos com o carro e perdemos
muito tempo nos boxes para
ajustes no sensor e algumas
partes eletrônicas. Mas, como
é um carro novo, que está andando pela primeira vez, é normal coisas assim acontecerem”, comentou o brasileiro,
lembrando que este ano a categoria passa a contar com o
novo F3 R homologado pela FIA.
“O tempo também esteve bas-

Foto/ Dutch Photo Agency

Dezessete pilotos participaram do primeiro teste coletivo da categoria para a temporada 2019. Pilotos voltam à pista semana que vem em Paul Ricard

Testes aconteceram com tempo instável
tante instável. Chovia, secava, destacou Collet, que é o atual
então foi difícil para ter melho- campeão da F-4 Francesa.
res referências. Mas enquanto
“Agora vamos para Paul Riestivemos na pista, em condi- card e o foco é seguir o trabalho
ções normais, pudemos andar de acerto do carro e aprendizasempre entre os mais rápidos”, do”, finalizou o brasileiro.

Copa Truck abre temporada 2019 em Goiânia
Foto/ Duda Bair ros

Autódromo goiano, que recebeu 36 mil pessoas no ano passado, abre o campeonato dos brutos nos dias 23 e 24 deste mês

Copa Truck em Goiânia
A Copa Truck e o MercedesBenz Challenge abriram nesta
sexta-feira a venda de ingressos
para a etapa de abertura da temporada 2019, marcada para os
dias 23 e 24 de março no Autó-

Phil Rajzman, Rodrigo Sphaier, Chloé Calmon e Atalanta
Batista são os sul-americanos que seguem na luta pelos
títulos da etapa de abertura do Circuito Mundial de
Longboard na Austrália

Steven Sawyer (AFR)

F-Renault Eurocup

Foram três dias de muito trabalho e aprendizado para o brasileiro Caio Collet, de 16
anos, que estreia nesta temporada na Fórmula Renault Eurocup. O piloto ficou entre os
mais rápidos no combinado
das sessões, mesmo tendo enfrentado alguns problemas
com o novo carro na pista de
Magny-Cours (Fra).
Integrante da Renault Sport
Academy, Collet disputará a temporada este ano pela equipe Race. Nos testes, 17 pilotos estiveram em ação e voltarão à pista
semana que vem para mais dois
dias de treinos em Paul Ricard,
também na França (dias 15 e 16).
A temporada terá início no dia 14
de abril, em Monza (Ita).
Na terça-feira (5), primeiro
dia de testes, Collet registrou o
quarto melhor tempo pela manhã,
mas teve problemas com o carro

Só Brasil chega
nas oitavas de
final do Noosa
Longboard Open

Foto/@WSL / Jack Barripp

O Pinheiros (SP) e o Sesi
Vôlei Bauru (SP) estarão frente
a frente neste sábado (9) pela
décima rodada do returno da Superliga Cimed feminina de vôlei
18/19. A equipe da capital paulista jogará com o time bauruense, às 18h, no ginásio Henrique
Villaboin, em São Paulo (SP). A
partida que encerrará a rodada
terá transmissão ao vivo do Canal Vôlei Brasil.
O Pinheiros está em décimo
lugar na classificação geral, com
17 pontos (seis vitórias e 14 derrotas). Já o Sesi Vôlei Bauru aparece na quinta colocação, com
34 pontos (12 resultados positivos e oito negativos). O Itambé/
Minas (MG) é o líder da competição, com 52 pontos. No primeiro turno, o grupo bauruense superou a equipe da capital paulista por 3 sets a 0.
A ponteira Clarisse, do Pinheiros, destaca a importância do
confronto para o time da capital
paulista que luta pela classificação para o playoff.
“As possibilidades estão acabando, mas ainda existem. Estamos mais do que nunca próximos
aos playoffs e o time ainda não

Foto/ Marcelo Ferrazoli

Time da capital paulista duelará com equipe bauruense às 18h no Henrique Villaboin, em São Paulo (SP). O Canal Vôlei
Brasil transmitirá ao vivo

dromo Internacional de Goiânia
(GO) – cidade escolhida para
abrir o campeonato após atrair o
recorde de público de 36 mil
pessoas em agosto passado. O
destaque é a venda antecipada

com preços promocionais.
Nesta venda, que vai até o dia
22 de março, o valor da Arena
Nação Truck cai de R$ 40 para
R$ 28 com direito à visitação os
boxes na tarde do sábado após os
treinos de classificação do dia.
Será permitida a entrada no local com guarda-sol, cadeira de
praia ou outro tipo de assento.
Neste setor, menores entre 5 e
12 anos não pagam ingresso para
esta área.
A Credencial Fã-Truck, que
também dá direito à visitação aos
boxes no domingo, cai de R$ 90
para R$ 72, enquanto a Credencial Camarote Paddock, com direito a alimentos e bebidas, desce de R$ 220 para R$ 180. Menores de 5 a 17 anos necessitam
de credencial, para estes setores,
e deverão estar acompanhados
pelos pais ou responsáveis, por-

tando documento com foto.
Nas compras após 22/3 e nas
bilheterias do autódromo serão
cobrados os valores cheios. Até
lá, as entradas estão disponíveis
para venda exclusivamente no
site
da
categoria
www.copatruck.com.br, sem taxa
de conveniência.
Assim como no ano passado,
Copa Truck segue com o formato
de show, proporcionando ao público um domingo de diversão para a
família - o que é visto como um
dos grandes diferenciais do evento. “Pretendemos repetir a dose de
2018, e, além de entregar três belas corridas, queremos proporcionar um belo espetáculo para o
público goiano, que nos prestigiou
de forma incrível no ano passado”
conclui Vanda Camacho, diretora
geral da Mais Brasil, organizadora da Copa Truck.

Os brasileiros Phil Rajzman, Rodrigo Sphaier, Chloé
Calmon e Atalanta Batista, foram os únicos sul-americanos
que passaram para as oitavas de
final do Noosa Longboard
Open na sexta-feira de ondas
pequenas e mar difícil para
competir na Austrália. As baterias foram até transferidas do
palco principal em First Point
para Noosa Main Beach, onde
as condições estavam melhores para a estreia dos principais
cabeças de chave da etapa de
abertura do novo Circuito Mundial de Longboard da World
Surf League. A batalha pela liderança dos rankings prossegue neste sábado a partir das
6h00 na Austrália, 17h00 da
sexta-feira no fuso horário de
Brasília.
A sexta-feira foi iniciada
com as duas baterias restantes
da terceira fase masculina e
dois brasileiros se classificando, Wenderson Biludo em
segundo lugar na penúltima e
Rodrigo Sphaier vencendo a
última. A competição prosseguiu com a segunda fase
feminina e duas brasileiras
estrearam com vitórias, a pernambucana tricampeã sulamericana da WSL South
America, Atalanta Batista, e
a carioca duas vezes vicecampeã mundial, Chloé Calmon. Ambas passaram para
enfrentar as cabeças de chave, mas o Brasil sofreu a primeira baixa na última bateria,
com Monique Pontes sendo eliminada em 33.o lugar.
Depois, as duas perderam
suas baterias para surfistas que
já tem um título mundial no
currículo, mas avançaram em
segundo lugar para as oitavas
de final na difícil condição
do mar, com ondas muito pequenas em Noosa. A primeira foi Atalanta Batista, que
somou duas notas na casa dos
4 pontos para superar a havaiana Haley Otto por 8,44 a
5,60 pontos. A vencedora foi
a norte-americana Tory Gilkerson campeã mundial de
2016, no ano que Phil Rajzman conquistou o bicampeonato. Ela totalizou 11,17 pontos com notas 6,17 e 5,00.

OITAVAS DE FINAL – A
carioca Chloé Calmon entrou
no mar três baterias depois e
confirmou sua classificação
com a maior nota da bateria,
6,50, na onda que surfou nos
minutos finais. Com ela, atingiu 11,07 pontos, quase ultrapassando os 11,10 que a norte-americana e atual campeã
mundial Soleil Errico somou
com notas 5,50 e 5,60. Em último ficou a australiana Rosie
Locke com 7,03 pontos. As
duas brasileiras agora terão um
confronto direto contra a Austrália nas oitavas de final. Atalanta Batista enfrenta Emily
Lethbridge na segunda bateria
e Chloé Calmon entra na terceira com Tully White.
Na categoria masculina,
cinco sul-americanos disputaram classificação para as oitavas de final na sexta-feira,
mas apenas os brasileiros
Phil Rajzman e Rodrigo
Sphaier conseguiram. Dois
competiram juntos na terceira bateria da quarta fase e
o peruano Lucas Garrido
Lecca, que se destacou passando três baterias na quinta-feira, foi barrado pelos
dois campeões mundiais que
enfrentou. O australiano
Josh Constable passou em
primeiro com 11,40 pontos
e Phil Rajzman ganhou a briga
pela segunda vaga por 7,50 a
6,37 pontos do peruano.
Os principais campeonatos
de surf do mundo são transmitidos
ao
vivo
pelo
www.worldsurfleague.com e
pelo aplicativo grátis WSL app.
A WSL tem uma enorme legião
de fãs apaixonados pelo surf
em todo o mundo, que acompanham ao vivo as apresentações de grandes estrelas,
como Tyler Wright, John John
Florence, Paige Alms, Kai
Lenny, Taylor Jensesn, Honolua Blomfield, Mick Fanning,
Stephanie Gilmore, Kelly Slater, Carissa Moore, Gabriel
Medina, Courtney Conlogue,
entre outros, competindo no
campo de jogo mais imprevisível e dinâmico entre todos os
esportes no mundo. Para mais
informações,
visite
o
WorldSurfLeague.com
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Pré-venda do VW T-Cross
A Volkswagen apresenta o modelo que é
a nova referência do segmento de SUVs compactos no mercado brasileiro: o T-Cross, que
chega às revendas da marca no País em março com preço a partir de R$ 84.990. Primeiro
SUV feito pela Volkswagen no Brasil, o TCross é uma plataforma global, com características específicas para os clientes da América Latina, reforçando a estratégia de Regionalização da Nova Volkswagen.
O T-Cross faz parte dos cinco novos
SUVs a serem lançados pela Volkswagen na
América Latina até 2020 e é produzido sobre
a Estratégia Modular MQB, que é o mais
moderno conceito de produção do Grupo Volkswagen no mundo. Os veículos baseados na
Estratégia Modular MQB proporcionam o que
há de mais avançado em termos de design,
inovação, alta performance e segurança.
O T-Cross tem itens exclusivos que vão
surpreender, como o painel totalmente digital,
quatro entradas USB, controle de estabilidade em todas as versões, seletor de perfil de
condução, Manual Cognitivo e o VW Connect. É o primeiro carro conectado da Volkswagen na América Latina.
O T-Cross tem quatro versões: T-Cross
200 TSI (a única a trazer o câmbio manual de
seis marchas); T-Cross 200 TSI Automático;
T-Cross Comfortline 200 TSI e T-Cross Highline 250 TSI – todas essas equipadas com
o câmbio automático de seis marchas.
A pré-venda do T-Cross será feita exclusivamente por meio do site vw.com.br/prevenda. O cliente deve acessar o site, preencher
um cadastro e efetuar o pagamento da entrada de R$ 5 mil para efetuar a reserva. Feito
isso, o cliente será contatado pela Volkswagen para receber mais informações e concluir

O T-Cross oferece itens exclusivos no
segmento, como o painel de instrumentos totalmente digital (Active Info Display), seletor
de perfil de condução, Controle de Estabilidade (ESC) de série, bloqueio eletrônico do diferencial, Park Assist 3.0, suporte para smartphone no painel, quatro entradas USB (inclusive para o banco traseiro), iluminação
ambiente em LED e acabamento com apliques decorativos no painel.
Além de todos esses equipamentos únicos, o T-Cross também conta com faróis fullLED, seis airbags, saída de ar-condicionado
para o banco traseiro e teto solar panorâmico, entre outros recursos.

o pagamento.
São 800 unidades disponíveis no período
de pré-venda, divididas em duas versões:
Comfortline 200 TSI e Highline 250 TSI, a
opção mais refinada do modelo, a R$ 109.990.
Para o período de pré-venda o Banco
Volkswagen elaborou um plano de financiamento com taxa especial de 0,99%, com entrada de 50% do valor do veículo e o saldo
dividido em 24 parcelas.
O cliente que comprar o T-cross na prévenda vai ganhar alguns brindes especiais. A
versão Comfortline 200 TSI trará o VW Connect (plataforma digital que conecta as prin-

Ka com entrada e
prestação menor

A Ford lançou uma nova opção de financiamento em parceria com a Ford Credit que
permite a compra do Ka ou Ka Sedan 0 km
com entrada e prestações reduzidas, com prazo de 35 meses. No final, o cliente pode usar
o próprio veículo para quitar a parcela residual e usar o saldo como entrada na aquisição
de um novo Ford 0 km.
O plano, chamado “Ford Sempre”, está
disponível para todos as versões das linhas
Ka e Ka Sedan, com entrada a partir de 30%
do valor do veículo. Além de contar com prestações fixas, cerca de 20% menores que em
um crédito direto ao consumidor (CDC) convencional, outra vantagem para o cliente é a
recompra garantida, sabendo de antemão
quanto a concessionária vai pagar pelo seu
carro usado.
O Ka SE 1.0 2019, por exemplo, que custa R$42.490 à vista, pode ser adquirido com
uma entrada de R$12.747 e 35 parcelas de

R$828, com taxa de 1,26% ao mês. A parcela
residual final tem o mesmo valor da entrada e
para quitá-la o cliente dispõe de duas opções:
fazer o pagamento integral ou renovar o plano Ford Sempre, dando entrada no seu próximo Ford Ka 0 km.
Nesse caso, o cliente pode vender o carro usado para a concessionária Ford em que
adquiriu o plano, com a garantia de receber
80% do valor da tabela FIPE. Os requisitos
que o carro deve atender para isso constam
no contrato e no manual de recompra.
O programa Ford Sempre já está disponível em todas as concessionárias da Ford e o
site da marca traz uma página exclusiva onde
é possível conferir mais informações, no https://www.ford.com.br/compre-o-seu/fordsempre. Em breve, ela contará também com
um simulador para ajudar o cliente a escolher
o carro e a opção de financiamento da sua
preferência.

Fiat Mobi com
personalização Cross

cipais informações do veículo em um aplicativo) e um cooler personalizado.
Além do VW Connect e do cooler personalizado, a versão Highline 250 TSI tem como
brinde uma bicicleta dobrável da marca Volkswagen.
O T-Cross se destaca por seu excelente
comportamento dinâmico, características dos
veículos produzidos sobre a Estratégia Modular MQB e pelos motores TSI, de alta eficiência energética e prazer ao dirigir. Tem cabine espaçosa e confortável e é equipado com
avançados recursos de tecnologia, conectividade e segurança.

Motores e transmissões
O T-Cross tem exclusivamente motores
TSI, que combinam injeção direta de combustível e turbocompressor para entregar alta
eficiência energética e prazer ao dirigir.
O motor 200 TSI Total Flex desenvolve potência de até 128 cv (94 kW) a 5.500
rpm, com etanol – com gasolina, são 116
cv (85 kW), à mesma rotação. O torque
máximo é de 200 Nm (20,4 kgfm), com
gasolina ou etanol, sempre na faixa de 2.000
a 3.500 rpm.
Esse motor pode ser combinado a duas
opções de câmbio, ambas de seis marchas:
manual (exclusivamente na versão 200 TSI)
ou automática com função Tiptronic, que também conta com as aletas no volante para troca de marcha – “shift paddles”.
O motor 250 TSI Total Flex equipa a versão Highline. Gera potência de até 150 cv (110
kW), com gasolina ou etanol, a 4.500 rpm. O
torque máximo, também com ambos os combustíveis, é de 250 Nm (25,5 kgfm) – é o maior

torque da categoria. Esse motor é combinado
exclusivamente à transmissão automática de
seis marchas com função Tiptronic e aletas
(“shift paddles”) para trocas no volante.
O desempenho do T-Cross Highline 250
TSI é arrebatador. O modelo acelera de 0 a
100 km/h em apenas 8,7 segundos e atinge a
velocidade máxima de 198 km/h – com gasolina ou etanol.
O T-Cross Highline 250 TSI também é
muito eficiente no consumo de combustível,
percorrendo 11 quilômetros com um litro de
gasolina na cidade e 13,2 km/l na estrada. Com
etanol, são 7,7 km/l na cidade e 9,3 km/l na
estrada. O tanque de combustível do T-Cross
tem capacidade para 52 litros.
O modelo tem freios a disco nas quatro
rodas como item de série. Os discos terão 276
mm de diâmetro nas rodas dianteiras e 230
mm de diâmetro nas rodas traseiras.
As suspensões do T-Cross têm configuração dianteira independente tipo
McPherson e interdependente na traseira, com eixo de torção. Traz pneus “ver des”, de baixa resistência ao rolamento,
que colaboram para a redução no consumo
de combustível – sem deixar de lado a performance dinâmica (dirigibilidade e frenagens). São duas medidas disponíveis: 205/60
R16 e 205/55 R17.
A exemplo de outros modelos fabricados
sobre a Estratégia Modular MQB, o T-Cross
utiliza aços especiais em sua estrutura. Essa
tecnologia colabora para reduzir o peso do
veículo, ao mesmo tempo em que melhora seu
desempenho em testes de colisão. O T-Cross
Highline 250 TSI pesa 1.292 kg em ordem de
marcha, com capacidade para 448 kg de carga útil.

Motos

Chega Honda SH150i 2019
Reconhecida pelas formas elegantes e
praticidade, a scooter Honda SH150i 2019
será oferecida na nova cor cinza metálico, que
se junta a cor vermelha e ao preto perolizado,
disponível para a versão topo, a SH150i DLX.
A SH150i e SH150i DLX 2019 chegam
aos pontos de venda Honda neste mês. O preço público sugerido para a SH150i será de R$
12.700 enquanto para a versão topo, a SH150i
DLX, o preço público sugerido é de R$ 13.210,
base Estado de São Paulo. A garantia é de
três anos, sem limite de quilometragem, além
de sete trocas de óleo gratuitas na rede de
concessionárias Honda.
A SH150i representa a opção que incorpora alta tecnologia disponível em seu segmento, com destaque para o motor de 149,3
cm3, monocilíndrico OHC (Over Head Camshaft), 4 tempos, com injeção eletrônica
PGM-FI (Programmed Fuel Injection) a gasolina, arrefecido a líquido e com transmissão
automática continuamente variável CVT (VMatic).
O sistema eSP (Enhanced Smart Power)
presente na SH150i é capaz de reduzir automaticamente a rotação do motor quando detectada aceleração constante em terreno plano, colocando a transmissão CVT em uma
espécie de modo “overdrive”, o que resulta
em maior conforto, economia e durabilidade
mecânica.
A SH150i também é equipada com Idling
Stop, sistema que desliga automaticamente o
motor em situações de breve parada, promovendo partida instantânea assim que ocorrer o
acionamento do acelerador. Com isso ganhase em economia e respeito ao meio ambiente.
Um diferencial significativo da SH150i são
as rodas de liga leve de 16 polegadas calçadas com pneus tubeless (sem câmara) de
medidas 100/80 16M/C 50P (dianteiro) e 120/
80R 16M/C 60P (traseiro). Esta opção confere ao modelo capacidade de encarar pavimentação ruim e eventuais obstáculos das vias
com maior segurança e sem que a dirigibilidade seja afetada.
O sistema de freios que equipa a SH150i

é, também, um importante diferencial em seu
segmento. Equipada com o sistema de freios
antitravamento ABS de dois canais que atua
nos discos de ambas as rodas, permite frenagens potentes e seguras. Além do sistema de
freios ABS, rodas aro 16 polegadas e pneus
largos, vale destacar como item de segurança e conforto as suspensões que oferecem
elevado curso – 100 mm à frente, 95 mm atrás
–, e possibilidade de até cinco regulagens da
carga das molas traseiras.
Quanto ao chassi, fabricado em aço,
além de dar resistência a SH150i, desfruta
de outras qualidades intrínsecas à clássica
arquitetura underbone: o baixo centro de
gravidade, que é sinônimo de maneabilidade e estabilidade superior, e o assoalho plano, valioso em termos de praticidade e
conforto. Este, em parceria com a posição
de pilotagem ereta, contribui para a boa ergonomia da SH150i.
A prática abertura do amplo assento se
dá por tecla na lateral direita da parte posterior do escudo frontal, onde também se situa o
botão que libera a trava de guidão e aciona a
ignição. Sob o assento o guarda-volumes tem

capacidade para um capacete integral e outros pequenos objetos, que também encontram
abrigo em um compartimento frontal ao lado
esquerdo do guidão, onde se situa a tomada
12V.
Completa a praticidade da SH150i o cavalete central e lateral, pedaleiras escamoteáveis
para o garupa e o suporte do bagageiro com
alças integradas, com predisposição para a
aplicação de baú traseiro sem que seja necessário a montagem de estrutura suplementar.
A “assinatura” do DRL – Daytime Running Light, ou luzes de rodagem diurna frontais, caracterizam a SH150i, que também é
equipada com farol em LED. A elegante lanterna traseira e os piscas embutidos na carenagem valorizam a personalidade de uma
scooter que é destaque pela indiscutível elegância de suas formas e acabamento superior. Completa a cena um eficiente painel de
instrumento equipado com velocímetro central analógico, luzes-alerta de nível de combustível, temperatura da água e tela digital com
relógio, hodômetro parcial e total e computador de bordo que informa consumo médio e
instantâneo.

Importados

Audi e Airbus lançam
serviço premium
O Fiat Mobi se consolidou no mercado
brasileiro, sempre figurando no ranking dos
mais vendidos em sua categoria se tornou o
queridinho dos grandes centros urbanos. Não
para menos, seu consumo de combustível é
um dos mais baixos dentre todos os carros
projetados e produzidos no Brasil, seja na configuração Fire de quatro cilindros, disponível
nas versões Easy, Like e Way, seja nos modelos Drive, equipados com motor Firefly trêscilindros.
Outros aspectos elogiados pelos clientes
são a facilidade de estacionar e manobrar, a
agilidade no trânsito e o design. Na prática, o
Mobi é bom de guiar, ideal para trafegar nos
grandes centros urbanos e ainda cuida do seu
bolso. Em novembro de 2016, cinco jornalistas especializados realizaram um prático teste de consumo de combustível, em condições
reais de uso. Saindo da fábrica da Fiat em

Betim, região metropolitana de Belo Horizonte, seguiram rumo à cidade de São Paulo e, para se ter ideia do excelente consumo de combustível, a média entre os cinco
jornalistas foi de 26 km/litro com gasolina,
sendo que o melhor consumo foi de elogiáveis 27,1 km/litro, todos eles usando o Mobi
na versão Drive.
Agora, além de econômico, ágil e muito
bom de manobras, o Mobi pode também ser
mais personalizado. Por meio do opcional
Pack Cross, qualquer versão do Mobi pode
se tornar ainda mais atraente e exclusiva.
Trazendo interessantes elementos que realçam a robustez do modelo e o design de
suas linhas, o kit é composto por adesivo no
capô, pintura bicolor (com teto preto), faixas laterais e calotas escurecidas. O custo
do Pack Cross também é muito competitivo, por R$ 950.

AAudi e a Voom lançaram, em conjunto, um
serviço de mobilidade urbana inédito em São Paulo,
que oferece o transporte premium entre helipontos em São Paulo e terminais do Aeroporto Internacional de Guarulhos. A parceria entre as empresas vai permitir que clientes da Voom sejam
transportados pelo modelo topo de linha entre os

veículos SUVs da marca, o Audi Q7.
A missão da Voom é tornar as viagens
urbanas aéreas acessíveis hoje. O serviço, em
parceria com a Audi, está disponível para os
passageiros da Voom nos voos partindo e chegando ao Aeroporto de Guarulhos. O transporte terrestre entre helipontos e os terminais

do aeroporto é totalmente gratuito para todos
os clientes da Voom.
Os veículos utilizados no transporte do
passageiro serão todos do modelo Audi Q7, o
mais luxuoso e potente utilitário esportivo da
marca vendido no Brasil. O interior do Q7
transmite sensação de espaço e elegância, com
motor V6 de 333 cv, câmbio automático de
oito marchas e tração integral permanente.
Fundamental para quem precisa de espaço
para viajar, o compartimento de carga tem
acionamento automático e capacidade para
890 litros de bagagem na versão cinco lugares, com a última fileira de assento rebatida.
Já com sete lugares, a capacidade passa para
295 litros de bagagem.
Uma pesquisa do Ibope de 2016 mostra
que o paulistano gasta em média um mês e
meio preso no trânsito a cada ano, com motoristas gastando pouco mais do que três horas
no trajeto por dia. Para melhorar esse cenário, a Voom oferece em São Paulo e na Cidade do México um serviço de helicóptero sob
demanda com preços até 80% menores do
que os serviços de táxi aéreo tradicionais, já
que conta com uma plataforma desenvolvida
pela própria empresa.

