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Ministro do Supremo suspende
acordo da Lava Jato com os EUA
União paga em fevereiro R$ 864 milhões
em dívidas atrasadas de estados
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Governo anuncia aporte de R$ 261 mi
para viaturas e bônus policial
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Sábado: Sol e aumento de nuvens
de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite.

Manhã

Tarde

Domingo: Sol e
aumento de nuvens de manhã.
Pancadas de chuva
à tarde e à noite.

Manhã

Tarde

Segunda: Sol e aumento de nuvens
de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite.

Manhã

Tarde

31º C
19º C

Noite

31º C
19º C

Noite

31º C
19º C

Noite

Leilão de Aeroportos
O ministro da Infraestrutura,
Tarcísio Gomes de Freitas, disse que o resultado do leilão de
12 aeroportos na sexta-feira
(15), na B3, em São Paulo, é uma

demonstração de confiança no
Brasil e no acerto do rumo na
condução da política econômica
e na certeza de que o país voltou
“para o jogo”.

Chegou, finalmente, a vez de
São Paulo integrar o expressivo
calendário de eventos do Circuito Mundial de IRONMAN 70.3.
A capital paulista receberá uma
das mais de 100 etapas no dia 10
de novembro, na Cidade Universitária de São Paulo. São esperados 1600 triatletas de dezenas
de países, fazendo do evento um
destaque na América Latina. A
confirmação foi feita pela World
Triathlon Corporation (WTC), e
pela Unlimited Sports, juntandose a outras quatro etapas no país,
ao lado de Florianópolis (SC),
Maceió (AL), Fortaleza (CE) e
Rio de Janeiro (RJ). Página 7

Compra: 4,31
Venda:
4,31

CCSKA disputa no
domingo segunda etapa no
Kartódromo Granja Viana

A largada do Mini Endurance do CCSKA é no estilo Le Mans

Depois do estrondoso sucesso que foi a abertura do
Campeonato ClickSpeed de
Kart Amador (CCSKA), no final de fevereiro, o certame vai
para a sua segunda etapa, desta vez no Kartódromo Granja
Viana, em Cotia (SP), no próximo domingo (17), a partir
das 11 horas. E lá estarão defendendo a liderança Duda
Seccato (Corrida das Princesas), Rogério ‘Cebola’ Cardoso (Light), José Jurandir Jr
(Graduados), Henrique Morbi
(Elite) e a dupla Alberto Otazú/Bruno Rodrigues (Mini Endurance).
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(Organização Mundial de
Enduro Mountain Bike)
contará com a categoria
PCD, para homens e mulheres. A competição internacional está marcada para
os dias 27 e 28 de julho,
em Costa Rica (MS), sendo
esperados ciclistas do mundo inteiro.
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Sada Cruzeiro e Sesi-SP
decidem liderança da fase
classificatória

Prova de natação será na Raia da USP

OURO
Compra: 145,35
Venda: 176,17

0,027 (-0,71%). Apesar de ter
subido na quinta-feira (14), a
divisa fechou a semana com
recuo acumulado de 1,28%.
Nas últimas três semanas, a
moeda norte-americana tinha
se valorizado.
Os indicadores refletiram
o desempenho do leilão de 12
aeroportos, realizado na sexta-feira pela manhã. Os terminais foram arrematados por R$
2,377 bilhões, com ágio médio de 986% em relação ao
valor mínimo fixado para o leilão. Em vez de serem leiloados individualmente, os aeroportos foram vendidos em três
blocos, dos quais dois foram
comprados por consórcios estrangeiros. (Agencia Brasil)

Campeonato Mundial MTB
24 Horas Solo no Brasil
inova com categoria para
pessoas com deficiência
Conhecida nacionalmente
por incentivar a participação
de pessoas com deficiência
(PCD) em seus eventos esportivos, a agência Brasil
Ride anuncia mais uma importante conquista. Pela primeira vez na história,
o Campeonato Mundial MTB
24 Horas Solo da WEMBO

Foto/Emerson Santos

EURO

Em um dia de ganhos no
mercado financeiro, a bolsa de
valores bateu recorde e fechou
pela primeira vez acima de 99
mil pontos. O índice Ibovespa,
da B3, encerrou a sexta-feira
(15) aos 99.137 pontos, com
alta de 0,54%. Apenas nesta
semana, o indicador subiu
3,96%.
Essa foi a segunda semana
seguida que o Ibovespa se valorizou. No início do mês, a
bolsa registrou volatilidade em
meio a tensões no mercado doméstico e na economia global.
No mercado de câmbio, o
dia também foi marcado pelo
otimismo. O dólar comercial
encerrou a sessão vendido a
R$ 3,821, com queda de R$

IRONMAN 70.3 São Paulo
será atração em novembro

DÓLAR

Turismo
Compra: 3,67
Venda:
3,97

Bolsa fecha acima de 99 mil
pontos pela primeira vez

Esporte

Fonte: Climatempo

Comercial
Compra: 3,81
Venda:
3,81
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Foto/ Karen Griz

Previsão do Tempo

Foto/Rovena Rosa/ABr

Ataques simultâneos a duas
mesquitas na cidade de Christchurch, no sul da Nova Zelândia, deixaram pelo menos 49
mortos e 48 feridos. Autoridades classificaram o crime
como ataque terrorista de extrema -direita. Um dos ataques
foi transmitido ao vivo nos canais de mídia social, de acordo com as autoridades.
Pelo menos 48 pessoas,
incluindo crianças, estão em
hospitais em decorrência de
ferimentos a bala. A polícia
pediu o fechamento de mesquitas na Nova Zelândia.
Quatro suspeitos estão sob
custódia, segundo a polícia.
Um deles foi acusado de assassinato.
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“Fica muito claro que este
leilão, este ágio, significa um
acerto da trajetória, rumo e condução política econômica. É um
resultado que nos deixa felizes e
mostra o grande potencial do
país”, afirmou o ministro.
Com ágio de 986%, o leilão
de privatização de 12 aeroportos
superou a outorga estipulada
pelo governo de R$ 2,1 bilhões.
No total, os lances pelos três
blocos somaram R$ 2,377 bilhões. Os terminais estão localizados nas regiões Nordeste,
Sudeste e Centro-Oeste, e, juntos, recebem 19,6 milhões de
passageiros por ano, o que equivale a 9,5% do mercado nacional de aviação. O investimento
previsto para os três blocos é de
R$ 3,5 bilhões, no período de 30
anos.
Página 3

tante não foi divulgado. O pedido de suspensão foi feito pela
procuradora-geral da República, Raquel Dodge, na terça-feira (12).
O acordo foi homologado
pela juíza Gabriela Hardt, da
13ª Vara Federal em Curitiba,
em janeiro deste ano. Pelos termos do acordo, parte da multa, de aproximadamente R$ 2
bilhões, seria enviada para uma
fundação de interesse social, a
ser criada pela força-tarefa, que
também faria a gestão dos recursos.
Página 4

MP de Minas acusa
Vale de pressionar famílias a
voltar para casa

Leilão de aeroportos mostra
que país “voltou ao jogo”,
diz ministro

Foto/ Fábio Falconi

Ataques
a duas
mesquitas na
Nova
Zelândia
deixam
mortos e
feridos

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre
de Moraes decidiu na sextafeira (15) suspender o acordo
feito entre a força-tarefa da
Operação Lava Jato e o governo dos Estados Unidos para
ressarcimento dos prejuízos
causados a investidores norteamericanos pelos casos de
corrupção na Petrobras.
Na decisão, o ministro também bloqueou valores depositados em uma conta judicial
vinculada à 13ª Vara da Justiça
Federal em Curitiba. O mon-

Sesi-SP
Sada Cruzeiro (MG) e Sesi-SP
fazem, neste sábado (16), o que
pode ser considerado o principal
jogo da fase classificatória da Superliga Cimed masculina de vôlei

2018/2019 A partida, válida pela
décima primeira e última rodada do returno, será disputada às
19h30, no ginásio do Riacho, em
Contagem (MG).
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Governo anuncia aporte de R$ 261 mi
para viaturas e bônus policial
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 cesarneto.com foi um dos pioneiros no Brasil.
No Twitter @CesarNetoReal
C Â MARA ( S P)
Quem representou o maior e mais importante Parlamento
municipal brasileiro e fez questão de parabenizar a eleição do
filho do vereador Milton Leite (DEM) pra 2ª Secretaria foi o
presidente Eduardo Tuma (PSDB), mais jovem virtual vice-prefeito paulistano.
PR E F E IT U RA ( S P)
Se depender do domínio que tem no diretório do PSDB paulistano, via Fernandão (na Subprefeitura de Pinheiros), hoje não
tem pra ninguém disputar uma prévia pra desafiar a natural recandidatura à reeleição em 2020 com o mais jovem prefeito do Século 21.
AS S E M B L E IA
Conforme antecipado por esta coluna, desde o início do mês
de fevereiro, ficou assim a composição dos principais cargos na
Mesa Diretora do maior e mais importante Parlamento estadual
brasileiro: Presidência (não reeleição e sim eleição pra um novo
mandato) ...
PAU L I S T A
... Cauê Macris (PSDB do agora dono paulista e sócio preferencial nacional - governador João Doria); 1ª vice-presidência
pra Gilmaci Santos (PRB de Edir Macedo); 1ª Secretaria de novo
Ennio Tatto e 2ª Secretaria Mitinho Leite (DEM do poderoso pai
vereador).
CONGRESSO
Vale a pena começar a prestar atenção na atuação (1º mandato) da deputada federal Carla Zambelli (PSL nano que ela ajudou
a tornar giga). Quem vê sua elegância, talvez não faça a menor
ideia dos dramas pessoais pelos quais ela passou. É uma guerreira !
PR E S I D Ê N C I A
O presidente Bolsonaro (PSL) vai sentir - na visita oficial ao
Presidente norte-americano Trump (REPUBLICANO) - o quanto seu filho Eduardo - deputado federal reeleito por São Paulo costurou multi parcerias. Os manos também fazem suas partes
no rio e em Brasilia.
J U S TI ÇA S
Nunca antes no jornalismo paulista e brasileiro um tópico
(JUSTIÇAS) de uma coluna virou o que o Supremo assumiu por
maioria simples: que manda muito mais que os Poderes Executivo e o Legislativo, que constitucionalmente deviam ser harmônicos.
PA R T I D O S
Pelo PSD (refundado pelo dono nacional ... ex-PFL e ex-DEM
Gilberto Kassab), o ex-deputado estadual ‘Cezinha de Madureira’ tenta liderar os colegas que chegaram pra ampliar a chamada
‘bancada evangélica’. Natural do Piaui, pode levar vantagem com
os colegas sudestinos.
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 de São Paulo e o Colar de Honra ao
Mérito na Assembleia de São Paulo.

cesar@cesarneto.com
Jornal
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O Governador João Doria
anunciou na sexta-feira (15) a nomeação de 1.039 policias policiais militares e científicos, remanescentes de concursos públicos
anteriores. Além disso, serão investidos cerca de R$ 261 milhões
para o pagamento de bonificação
de policiais e aquisição de 1.736
viaturas para a Polícia Militar.
“É um conjunto de ações na
área de Segurança Pública por força da prioridade que este Governo dá à área para garantir à população condições melhores de policiamento nas ruas”, disse Doria.
As viaturas serão adquiridas
com investimento de R$
136.090.400 e o pagamento de
bonificação tem valor estimado
de R$ 125 milhões para cerca de
70 mil policiais civis, militares
e técnico-científicos.

As novas aquisições fazem parte do investimento previsto para
2019. As entregas acontecerão até
julho deste ano. São 148 Bases Comunitárias Móveis, 300 motocicletas para as Rondas Ostensivas com
Apoio de Motocicletas (Rocam),
1.226 para a Força Tática e Radiopatrulha e 62 para o Corpo de Bombeiros. Os primeiros veículos
serão do Corpo de Bombeiros e
Bases Comunitárias Móveis.
“Com isso, o sistema de Segurança Pública se vê fortalecido para cumprir a sua missão diária, para levarmos à população
paulista a proteção que nos cabe
e que ela merece”, afirmou o Secretário da Segurança Pública,
João Camilo Pires de Campos.
Bonificação
O pagamento está relaciona-

do aos resultados do terceiro trimestre de 2018 e serão beneficiados policiais que atuam em
áreas em que houve redução dos
índices de vítimas de letalidade
violenta (homicídio doloso e latrocínio), roubo e furto de veículo, além de roubo em geral no
trimestre.
Desde 2014, quando o programa foi criado com objetivo
para premiar o esforço dos
policiais na redução de crimes, foram pagos 826.664
bônus (R$ 945,5 milhões).
Nomeação de policiais
remanescentes
Entre os profissionais que
irão reforçar a segurança pública em São Paulo, estão 449
policiais técnicos-científicos, sendo 51 médicos legis-

tas, 240 peritos criminais, 128
fotógrafos e 30 desenhistas
técnico-periciais. Na Polícia
Militar serão incorporados 590
novos soldados de 2° classe.
“Eles vão iniciar o curso
de formação de soldados em
maio de 2019 e já estarão atuando em maio de 2020”, disse o Comandante-Geral da
Polícia Militar, Marcelo Vieira Salles.
Há concursos em andamento para o preenchimento
de 2.750 vagas da Polícia Civil. São 250 vagas para delegados, 600 para investigadores, 800 para escrivães, 300
para agentes de telecomunicações, 200 para papiloscopistas, 400 para agentes policiais
e 200 para auxiliares de papiloscopistas.

Plano Plurianual de 2020 a 2023
tem Audiência Pública
O Governo do Estado de São
Paulo, por meio da Secretaria da
Fazenda e Planejamento, realizará Audiência Pública Eletrônica do PPA (Plano Plurianual)
2020/2023 no período de 15 de
março a 15 de abril.
A Audiência Pública é o espaço de participação social durante a elaboração do PPA. É um
instrumento de transparência e
de participação da população no
planejamento do Governo do
Estado, garantido pela Lei Federal de Responsabilidade Fiscal e
pela Constituição Estadual.
O objetivo é promover um
espaço para o diálogo com o cidadão, onde é possível discutir
e opinar sobre problemas e necessidades do dia a dia relacionadas à atuação do Governo,
além de identificar e sugerir
possíveis soluções para as adversidades apresentadas.
“Uma das maneiras, de forma legal e já comprovada que traz
benefícios permanentes para a
população, é participar das audiências públicas, seja eletrônica
ou presencial, que o Governo
realiza em diversas regiões do
Estado”, afirma o secretário da
Fazenda e Planejamento, Henrique Meirelles.

“Na audiência, a população
ganha voz. É quando o Governo
abre um canal para ouvir os pedidos e as necessidades do cidadão e descobrir o que ele precisa de mais urgente para ter
uma vida melhor”, complementa Meirelles.
Os resultados das manifestações públicas dos cidadãos são
organizados pelos técnicos da
Secretaria da Fazenda e Planejamento e enviados às Secretarias para auxiliá-las na definição
dos problemas, que darão início
à elaboração dos programas governamentais.
A audiência pública eletrônica é aberta a todos os cidadãos.
É possível participar de forma
coletiva, com o registro de propostas por associações, organizações, grupos ou movimentos
coletivos.
O acesso à Audiência Pública Eletrônica do PPA 202/2023
estará
disponível
nos
sites www.ppa.sp.gov.br/audiencias, www.fazenda.sp.gov.br
e www.saopaulo.sp.gov.br , de
15 de março a 15 de abril.
A importância do PPA
A Lei do PPA é aquela que
estabelece as diretrizes, objeti-

vos, programas, ações, indicadores e metas da administração
pública estadual para um período de quatro anos, a vigorar a
partir do 2º ano do governo eleito. É o instrumento que orienta
as demais leis orçamentárias,
dado que nenhuma ação orçamentária pode ocorrer se não
estiver prevista no PPA.
O PPA organiza as ações de
governo em programas, voltados
para a oferta de bens e serviços
que atendam demandas da sociedade; esclarece a orientação
estratégica do governo, definindo suas metas e prioridades, bem
como resultados esperados; norteia a alocação de recursos nos
orçamentos anuais; explicita,
quando couber, a distribuição
regional das metas e da aplicação de recursos públicos; estabelece as bases para parcerias
com entidades privadas, permitindo a utilização de fontes alternativas para o financiamento
dos programas e permite o gerenciamento das ações, atribuindo responsabilidade por seu monitoramento e resultados.
O PPA terá como diretrizes:
I – a descentralização, visando o
fortalecimento dos municípios,
a redução das desigualdades re-

gionais e a difusão territorial das
principais políticas públicas; II
– a participação social, visando
inserir o cidadão na avaliação
das políticas públicas e a ampliação das parcerias com a sociedade civil e com o setor privado; III – a transparência, visando
fortalecer o controle social e o
combate à corrupção; IV – a eficiência, visando o aperfeiçoamento da gestão dos recursos
públicos e o incremento da eficácia dos gastos públicos; V – a
inovação, visando à adoção de
modernas tecnologias para a
melhoria da eficiência e da eficácia dos serviços públicos, em
todos os campos da atuação do
Governo Estadual.
A metodologia utilizada pela
Secretaria da Fazenda e Planejamento, consagrada em diversos países desenvolvidos – do
“Orçamento por Resultados” –,
orienta o gestor a formular programas e alocar os recursos com
foco na obtenção de resultados
para a população. O “Orçamento por Resultados” promove uma
gestão para a qualidade do gasto
público, o que traz maior racionalidade e efetividade às políticas públicas previstas na programação do PPA.

Prefeitura concede Selo de
Acessibilidade Arquitetônica à Gol
A Prefeitura de São Paulo,
por meio da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência
(SMPED) e Comissão Permanente de Acessibilidade (CPA),
entregou na sexta-feira (15)
o Selo de Acessibilidade
Arquitetônica à companhia aérea
Gol, pela inovadora rampa de
acesso às aeronaves.
“Mais do que sair multando
as pessoas que não respeitam a
legislação, a entrega deste selo
é um reconhecimento a uma
empresa que investiu para poder
garantir acessibilidade. É um
equipamento importante para
que não voltemos a ter casos,
como já tivemos, de pessoas
precisando ser carregadas no
colo pela falta de um equipamento como este. É uma questão de
respeito e de garantia de direitos a todos”, disse o prefeito
Bruno Covas.
O Selo, regulamentado
pelo Decreto nº 45.552/2004, é
concedido para equipamentos
públicos ou privados, que garan-

tam acessibilidade para pessoas
com deficiência e mobilidade
reduzida. Desde 2011, vários
locais como escolas, templos
religiosos, restaurantes, bancos
e centros culturais já foram contemplados.
O Secretário Municipal da
Pessoa com Deficiência, Cid
Torquato, destaca o significado
desta certificação: “Cada Selo
concedido é uma conquista em
termos de respeito aos direitos das pessoas com deficiência. No caso específico, inovador, a Gol conseguiu resolver uma questão-chave, o embarque de pessoas com deficiência, principalmente cadeirantes, motivo de muitos problemas
e reclamações”.
Os critérios e parâmetros
que são avaliados nas instalações para a concessão do Selo
de Acessibilidade seguem a
Norma Brasileira de Acessibilidade a Edificações, Mobiliário,
Espaços e Equipamentos Urbanos (ABNT NBR 9050), que es-

tabelece todos os itens de acessibilidade arquitetônica.
“A Gol investe constantemente em frentes de atendimento que proporcionam, além de
uma experiência de viagem agradável, a possibilidade de promover a igualdade entre os clientes
e colaborar com o meio-ambiente. É muito gratificante para o
nosso time receber este importante reconhecimento do nosso
trabalho”, declarou José Luiz
Belixior Jr., diretor de Operações Aeroportuárias da Gol.
A presidente da Comissão
Permanente de Acessibilidade,
Silvana Cambiaghi, explica o que
é avaliado pelo órgão: “Para que
um equipamento receba o Selo
de Acessibilidade Arquitetônica,
é preciso ter todos os itens corretos, desde corrimãos, rampas,
pisos, corredores, acessos, entre outros critérios estabelecidos na ABNT NBR 9050”.
Mais informações sobre o
Selo de Acessibilidade Arquitetônica acesse o site.

Sobre a Rampa de Acesso
da Gol
A rampa exclusiva para embarque e desembarque remoto é
uma iniciativa que faz parte dos
investimentos da companhia em
acessibilidade e inclusão e tem
como objetivo facilitar o acesso às aeronaves, que não possui
pontes de embarque, os chamados fingers.
O sistema da rampa é manual e funciona de forma quase
idêntica ao das escadas já utilizadas, sendo conectado à aeronave no momento do embarque
e do desembarque. O equipamento possui ainda abastecimento solar, capaz de tornar autossuficiente a sua iluminação.
A rampa de acesso foi lançada com exclusividade em 2016
nos aeroportos de Congonhas
(SP) e Santos Dumont (RJ). Hoje
já está presente também nas bases de Petrolina (PE), Juazeiro do
Norte (CE), Teresina (PI), além
de Rio Branco (AC), Cruzeiro do
Sul (AC) e Aracaju (SE).

Sabesp: Conta de água de moradores
afetados pelas chuvas terá desconto
A Sabesp concederá desconto na conta de água de imóveis residenciais e comerciais
comprovadamente afetados
pelas chuvas nos municípios
onde opera na Região Metropolitana de São Paulo. O benefício será concedido aos clientes que tiveram aumento de
consumo em conta emitida no
período de 11 de março a 11
de abril em razão dos alagamentos provocados pelos temporais, que obrigaram os mo-

radores a fazer a limpeza de
casas e demais bens.
Para pedir o benefício, o
cliente deve obter um documento da Defesa Civil do município atestando que o imóvel
foi afetado pelas chuvas e leválo a uma agência de atendimento da Sabesp portando a conta
de água emitida de 11 de março a 11 de abril e um documento de identidade.
O atendente emitirá uma
nova conta considerando a mé-

dia de consumo dos seis meses anteriores, ou seja, a água
utilizada a mais para limpeza
dos imóveis e outros bens no
período das cheias não será
cobrada.
Medidas
O benefício faz parte de um
conjunto de medidas adotadas
pelo Governo do Estado para
mitigar os efeitos das chuvas
na Região Metropolitana. O
atendimento para concessão do

desconto estará à disposição
em todas as agências da Sabesp,
inclusive nas unidades do Poupatempo.
O cliente pode comparecer
tanto à agência próxima de sua
residência como também de
outra localizada perto de seu
local de trabalho. Os endereços de atendimento podem ser
encontrados na Agência Virtual Sabesp, clicando em Canais
de Atendimento e escolhendo
o município desejado.
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Leilão de aeroportos mostra que
país “voltou ao jogo”, diz ministro
O ministro da Infraestrutura,
Tarcísio Gomes de Freitas, disse que o resultado do leilão de
12 aeroportos na sexta-feira
(15), na B3, em São Paulo, é uma
demonstração de confiança no
Brasil e no acerto do rumo na
condução da política econômica e na certeza de que o país voltou “para o jogo”.
“Fica muito claro que este
leilão, este ágio, significa um
acerto da trajetória, rumo e condução política econômica. É um
resultado que nos deixa felizes
e mostra o grande potencial do
país”, afirmou o ministro.
Com ágio de 986%, o leilão
de privatização de 12 aeroportos
superou a outorga estipulada pelo
governo de R$ 2,1 bilhões. No
total, os lances pelos três blocos
somaram R$ 2,377 bilhões. Os
terminais estão localizados nas
regiões Nordeste, Sudeste e Centro-Oeste, e, juntos, recebem
19,6 milhões de passageiros por

ano, o que equivale a 9,5% do
mercado nacional de aviação. O
investimento previsto para os
três blocos é de R$ 3,5 bilhões,
no período de 30 anos.
Esta foi a primeira vez que o
modelo de concessão em blocos
foi testado. Até então, os terminais vinham sendo leiloados individualmente. Segundo o governo, a organização dos terminais em blocos está relacionada
a uma maior vocação de uso dos
terminais: os do Nordeste, para
o turismo, os do Centro-Oeste,
para o agronegócio, e os do Sudeste, para atividades empresariais ligadas ao setor de energia,
como petróleo e gás.
Além disso, o certame não
contou com a previsão de participação da Empresa Brasileira
de Infraestrutura Aeroportuária
(Infraero). Nas rodadas anteriores, a Infraero entrou como
sócia dos vencedores, com
49% de participação. A previsão

de pagamento do ágio, que nas
regras anteriores poderia ocorrer ao longo do contrato, também foi alterada. Agora o pagamento deve ser feito integralmente no momento da assinatura do contrato.
De acordo com o ministro,
o modelo adotado reflete o
aprendizado do governo em relação aos procedimentos de concessão. “Experimentamos uma
série de evoluções regulatórias,
vamos trilhando uma curva de
aprendizado e, com isso, vamos
tirando incentivos para aqueles
que demonstram um comportamento oportunista. A participação da Infraero antes acabava
estimulando as empresas de
construção a entrar nos leilões.
Com isso, o incentivo passava a
ser a realização de obras, e não
a exploração do serviço˜, disse.
Na entrevista coletiva, o ministro anunciou para a próxima
segunda-feira (18), o lançamen-

to do edital do leilão de chamamento para a sexta rodada de
concessões de aeroportos. Na
prática, o edital dá início aos
estudos para a modelagem da
próxima rodada. Serão oferecidos 22 terminais divididos em
três blocos (Sul, Norte e Eixo
Central). Tarcisio disse também que os terminais de Congonhas, em São Paulo, e Santos Dumont, no Rio de Janeiro, por serem os mais atrativos,
só irão à leilão mais à frente, na
última rodada de concessão de
aeroportos da Infraero
Os representantes das empresas vencedoras do leilão:
Zurich Aiport, Aena Desarrollo
Internacional e o consórcio Aeroeste, liderado pela Socicam,
elogiaram o leilão. Questionados se teriam interesse em participar de novas rodadas, eles
disseram que continuarão de
olho em “novas oportunidades”.
(Agencia Brasil)

Guedes defende mais recursos do
pré-sal para estados e municípios
Ao encerrar o Seminário A
nova economia liberal, na Fundação Getulio Vargas, o ministro da Economia, Paulo Guedes,
disse na sexta-feira (15) que pretende refazer o pacto federativo, para descentralizar os recursos enviando mais verbas para os
estados e municípios e desvincular as receitas para que os gestores tenham mais liberdade de
aplicação do dinheiro. Para
ele, os recursos do petróleo armazenado na camada pré-sal,
estimados entre US$ 500 bilhões e US$ 1 trilhão para os
próximos 15 anos, podem ser
melhor repartidos entre os entes federados.
“Queremos a inversão dessa
pirâmide de recursos, que está
longe do povo. A nossa ideia é

pegar todo o pré-sal, hoje 70%
está com a União e 30% com
estados e municípios. A minha
ideia é 70% para estados e municípios e 30% para o governo
federal. Se eu quero a descentralização de Poderes e recursos,
eu tenho que partir dizendo isso.
Nós vamos fazer uma transição
suave, sem tirar nada da União.”
Simplificação
Além das privatizações, Guedes disse que outra forma de
“emagrecer” o estado é não repondo pessoal que se aposentar.
Ele afirmou que pretende fazer
também uma reforma fiscal para
fazer uma “simplificação brutal”
no número de impostos, na direção do imposto único federal.
“Deveria ter um imposto só,

não declaratório, e também só
um gasto social, que é a renda
básica da cidadania. Então coloca lá, para cada pobre brasileiro
que ficou para trás, aposentado,
aleijado, dá lá R$ 1 mil. Renda
básica da cidadania”, afirmou.
Em seguida, o ministro
acrescentou que: “Queremos ir
nessa direção, sei que é impossível chegar lá, mas reduzir de
54 tipos de impostos e contribuições para oito já vai ser um
grande passo”.
Previdência
Ao analisar a tramitação da
reforma da Previdência, Guedes
disse que a proposta que está no
Congresso Nacional é uma forma de fazer a transição para o
sistema de capitalização, que

qualificou como “um paraíso”.
“O regime de repartição quebrou antes mesmo da população
envelhecer. Está condenado, está
cheio de privilégios lá dentro. Vamos
tirar os privilégios, ir nessa linha, no
final político vai aposentar igual todo
mundo. Estou pedindo R$1 trilhão
agora, para ter a potência fiscal para
começar a fazer a transição para o
sistema de capitalização”, disse.
O ministro afirmou que o
recurso será necessário para
compensar o sistema no período de transição. “O jovem que
começar a trabalhar vai optar
se quer entrar no regime antigo ou no novo regime. Se ele
entrar no novo, vai sangrar um
pouco o antigo, por isso que
precisa desse R$1 trilhão”.
(Agencia Brasil)

União paga em fevereiro R$ 864 milhões
em dívidas atrasadas de estados
O Tesouro Nacional pagou,
em fevereiro, R$ 864,42 milhões em dívidas atrasadas de
estados. Desse total, a maior
parte, R$ 748,26 milhões, é relativa a atrasos de pagamento do
estado de Minas Gerais. Também
foram pagos R$ 116,16 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.
Nos dois primeiros meses deste ano, a União já quitou R$
1.429,47 bilhão de dívidas em atrasos de entes subnacionais. Desse
total, R$ 1.207,56 bilhão couberam a Minas Gerais e R$ 221,90
milhões ao estado do Rio.
Em 2016, 2017 e 2018, o
Tesouro cobriu, respectivamente, R$ 2,377 bilhões, R$ 4,059
bilhões e R$ 4,803 bilhões em
dívidas em atraso 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
14 de fevereiro 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)

Setor de telecomunicações lidera
queixas de consumidores
As empresas de telecomunicações voltaram a liderar, em
2018, o ranking das companhias cujos serviços mais provocaram reclamações de consumidores. Segundo dados da Secretaria Nacional do Consumidor
(Senacon), do Ministério da Justiça e Segurança Pública, 40%
das 609.644 mil reclamações
registradas
no
site
consumidor.gov.br são queixas
contra o setor. Já nos Procons,
o percentual de contestação
contra o segmento atingiu 29%.
No site administrado pela
Senacon, entre os que mais recebem reclamações estão bancos e financeiras (22%); empresas de gestão de bancos de dados e cadastros de consumidores (10%); comércio eletrônico
(8,5%); transporte aéreo
(4,7%); fabricantes de eletroeletrônicos, produtos de telefonia e de informática (2,5%);
empresas de intermediação de

serviços (1,8%) e companhias
de energia elétrica, gás, água e
esgoto (1,3%).
Entre junho de 2014, quando o site do consumidor foi lançado, e dezembro de 2018, foram registradas mais de 1,5 milhão de reclamações. No mesmo período, mais de 1,1 milhão
de usuários e 478 empresas se
cadastraram no site. Em média,
81% das queixas apresentadas
foram resolvidas – considerando apenas as operadoras de telecomunicações, este percentual sobe para 90%. No geral, o
prazo médio para as companhias responderem aos consumidores insatisfeitos é de 6,5 dias.
No geral, os problemas mais
comuns envolvem consulta, coleta e repasse de dados pessoais
ou financeiros sem autorização
dos consumidores; cobrança indevida, incluindo a cobrança por
serviços e produtos não adquiridos ou não informados previa-

mente; demora na entrega de
produtos; cálculo de juros sobre
saldos devedores; dificuldade
para receber a devolução de valores, dentre outros.
Telecomunicações
Segundo o secretário Nacional do Consumidor, Luciano
Timm, o setor de telecomunicações ocupa o topo do ranking de
reclamações desde a criação do
site, em 2014. Segundo Timm, a
plataforma, pública e gratuita,
vem se tornando conhecida pouco a pouco, atraindo cada vez
mais consumidores que optam
pela praticidade de usar um computador com acesso à rede mundial de computadores para registrar suas queixas sem precisar
sair de casa ou do trabalho para
ir pessoalmente a um Procon.
Só entre 2017 e 2018, o número de reclamações registradas
na plataforma aumentou cerca de
30% - ao passo que o percentu-

al de resolução de conflitos se
manteve estável.
O principal objetivo do site,
segundo Timm, é proporcionar
um canal de mediação de conflitos entre consumidores insatisfeitos e fornecedores de bens
e serviços com o propósito de
conseguir que as reclamações
cheguem aos tribunais de Justiça. “Vale a pena investir em soluções por outras vias que não a
judicial”, disse.
De acordo com o secretário,
a Senacon procura elaborar políticas públicas a partir dos dados
recolhidos dos Procons de todo
o país e da plataforma
consumidor.gov.br. Em resposta a
algumas das queixas mais comuns
no ano passado, a secretaria deve
enfatizar, neste ano, o estímulo à
regulação do marketing por telefone e do crédito consignado,
além da atualização da Lei do Serviço de Atendimento ao Consumidor . (Agencia Brasil)

Ataques a duas
mesquitas na Nova
Zelândia deixam
mortos e feridos
Ataques simultâneos a duas mesquitas na cidade de Christchurch, no sul da Nova Zelândia, deixaram pelo menos 49
mortos e 48 feridos. Autoridades classificaram o crime como
ataque terrorista de extrema -direita. Um dos ataques foi transmitido ao vivo nos canais de mídia social, de acordo com as
autoridades.
Pelo menos 48 pessoas, incluindo crianças, estão em hospitais em decorrência de ferimentos a bala. A polícia pediu o
fechamento de mesquitas na Nova Zelândia.
Quatro suspeitos estão sob custódia, segundo a polícia.
Um deles foi acusado de assassinato. O comissário de polícia
da Nova Zelândia, Mike Bush, disse que os suspeitos não eram
conhecidos pelas autoridades. Bush afirmou ainda que dois
dispositivos explosivos improvisados foram descobertos em
um carro.
A polícia australiana no estado de New South Whales reforçou a segurança, enquanto a estação de trem em Auckland
foi evacuada.
Reações
Líderes de vários países reagiram aos ataques. A primeiraministra britânica, Theresa May, descreveu a tragédia como
um “ato repugnante de violência”. “Em nome do Reino Unido,
minhas mais profundas condolências ao povo da Nova Zelândia depois do horripilante ataque terrorista em Christchurch”, disse May.
A chanceler alemã, Angela Merkel, condenou os ataques,
segundo o porta-voz do governo, Steffen Seibert. “Eu lamento com os neozelandeses por seus compatriotas, que oravam
pacificamente quando atacados em suas mesquitas e assassinados por ódio racista”, afirmou Merkel. “Estamos lado a lado
contra esse terror.”
O primeiro-ministro do Paquistão, Imran Khan, condenou
os ataques, dizendo que “o terrorismo não tem religião”. “Eu
culpo esses crescentes ataques terroristas à atual islamofobia pós-11 de setembro, onde o Islã e 1,3 bilhão de muçulmanos foram coletivamente responsabilizados por qualquer ato
de terror por um muçulmano”, disse.
A Comissão de Direitos Humanos da Nova Zelândia exortou as pessoas do país a “se unirem”. “A Nova Zelândia é um
dos países com maior diversidade étnica do mundo e recebemos pessoas de todas as religiões e origens. Precisamos lembrar o poder da diversidade. Juntos, somos mais fortes.”
(Agencia Brasil)

Brasil e Emirados
Árabes firmam
acordo nas áreas de
economia e turismo
O Brasil e os Emirados Árabes assinaram na sexta-feira
(15) acordo de cooperação e facilitação de investimentos
que tem por objetivo estimular, simplificar e apoiar investimentos bilaterais. A ideia é abrir novas oportunidades de integração entre os dois países por meio de ambiente favorável aos negócios aos investidores.
O chanceler Ernesto Araújo e o ministro dos Negócios
Estrangeiros e Cooperação Internacional dos Emirados Árabes, xeique Abdullah bin Zayed Al Nahyan, também assinaram no Palácio Itamaraty tratados sobre assistência jurídica
mútua em matéria penal e sobre extradição, cujo intuito é
promover cooperação entre os dois países para fortalecer a
repressão ao crime por meio de ações conjuntas voltadas
para a extradição de criminosos que fugiram para o exterior.
Segundo Araújo, o Brasil pretende atrair mais investimentos do país, “sobretudo com o potencial dos fundos de investimento dos Emirados Árabes”. “Discutimos temas bilaterais na área de comércio e investimentos e, com grande
destaque, temas regionais. Ouvimos sua percepção sobre a
situação do Oriente Médio, com seus vizinhos, o Iêmen, por
exemplo, e sobre o terrorismo naquela região. O Brasil está
pronto para apoiar os esforços em favor da paz e da estabilidade na região”.
O xeique Abdullah também destacou o comércio promissor e a disposição do país de aumentar as oportunidades de
negócios. De acordo com o governo brasileiro, o intercâmbio comercial bilateral atingiu, no ano passado, US$ 2,6 bilhões. Estima-se que os investimentos dos Emirados Árabes no Brasil superem US$ 5 bilhões.
O chanceler dos Emirados Árabes assinou memorando
de entendimento para cooperação em turismo com o ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio. O acordo prevê
ações para facilitar os procedimentos alfandegários para intensificar o fluxo de viagens e a atração de investimentos
entre os dois países
O xeique Abdullah está em visita oficial ao Brasil. (Agencia Brasil)
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Ministro do Supremo suspende
acordo da Lava Jato com os EUA
Terceiro suspeito de
massacre em Suzano
é ouvido pelo MP
e liberado
O adolescente, de 17 anos,
apontado pela Polícia Civil
como terceiro suspeito de ter
participado do planejamento
das mortes na Escola Estadual
Raul Brasil, em Suzano, foi
ouvido na manhã de sexta-feira (15) no Fórum de Suzano.
Segundo informações do Tribunal de Justiça, o adolescente foi ouvido por representantes do Ministério Público por
cerca de duas horas e liberado
em seguida.
Ele foi ouvido na sexta-feira em uma oitiva informal, procedimento administrativo em
que um adolescente suspeito de
um delito é ouvido por um promotor de Justiça. Segundo o
Ministério Público, não foram
constatados indícios suficientes e foram requisitadas diligências complementares por
parte das autoridades policiais
para, posteriormente, se for o
caso, pedir a internação do ado-

lescente, como determina o
Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).
Na quinta-feira (15), o delegado geral da Polícia Civil,
Ruy Ferraz Fontes, pediu à Vara
da Infância e da Juventude a
apreensão do adolescente, que
era colega de classe de um dos
dois atiradores e que teria, segundo a polícia, ajudado no planejamento do crime e na compra de equipamentos utilizados.
A apreensão do jovem foi autorizada pelo Tribunal de Justiça, além de buscas em seu
endereço.
O ataque deixou dez mortos, dos quais duas funcionárias da escola, cinco alunos, um
comerciante que era tio de um
dos atiradores e os criminosos,
que se mataram depois do ataque. Outros 11 feridos foram
encaminhados a hospitais. Oito
ainda continuam internados.
(Agencia Brasil)

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre
de Moraes decidiu na sexta-feira (15) suspender o acordo feito entre a força-tarefa da Operação Lava Jato e o governo
dos Estados Unidos para ressarcimento dos prejuízos causados a investidores norteamericanos pelos casos de
corrupção na Petrobras.
Na decisão, o ministro também bloqueou valores depositados em uma conta judicial
vinculada à 13ª Vara da Justiça

para 2.A alteração torna obrigatório o acionamento da sirene para
evacuação imediata de quem vive
zona de autossalvamento. Além
disso, houve casos em que empresas contratadas para avaliar as barragens passaram a negar às mineradoras a emissão dos laudos de
estabilidade.
Evacuações
Segundo dados atualizados da
Vale, além das 272 pessoas evacuadas em Macacos, foram retiradas de suas casas 344 moradores de comunidades de Barão de
Cocais (MG), na madrugada de 8
de fevereiro. A medida foi adotada
devido aos riscos com a barragem
Sul Superior da Mina do Gongo
Soco. Além disso, a reavaliação da
situação das barragens Vargem
Grande, Forquilha I, Forquilha II e
Forquilha III provocou a evacuação
de mais 38 pessoas no dia 20 de
fevereiro, nos municípios de Nova
Lima e Ouro Preto. Já em Brumadinho, após a tragédia, 271 moradores deixaram suas casas.
O risco de rompimento da barragem Vargem Grande também levou ao fechamento de trecho da
rodovia federal BR-356, que liga
Belo Horizonte a Ouro Preto. No
dia 21 de fevereiro, a estrada foi
parcialmente liberada e o trânsito
passou a ser controlado pela Polícia Militar Rodoviária. De acordo com a Vale, um monitoramento permanente está sendo realizado por uma equipe que poderá, em
caso de necessidade, emitir alerta para a interrupção imediata do
tráfego e apoio à evacuação da
área de inundação.
As famílias que deixaram suas
residências foram transferidas
para hotéis. Algumas optaram por
ir para a casa de parentes. Em alguns casos, tem sido autorizado o
retorno a residências localizadas
fora da zona de autossalvamento.
“As famílias estão sendo comunicadas por meio de cartas oficiais
e presencialmente por equipes da
Vale e Defesa Civil”, diz a mineradora, em nota.
Não foi divulgada previsão
para que os demais atingidos possam retornar aos seus imóveis. Em
Barão de Cocais, famílias que estão em hotéis e casas de
parentes começaram a ser realocadas em residências provisórias
alugadas pela Vale. “Esse processo acontecerá de forma gradativa,
considerando o perfil das famílias e os critérios de priorização,
definidos em parceria com a Secretaria de Assistência Social”,
acrescenta a nota.
Além da Vale, outras mineradoras também realizaram evacuações. No mesmo dia em que a sirene soou em Barão de Cocais,
moradores de Itatiaiuçu (MG)
também foram pegos de surpresa. No município, cerca de 200
pessoas tiveram que deixar suas
casas devido aos riscos de rompi-

faria a gestão dos recursos.
Na ação, Dodge disse que o
Ministério Público Federal
(MPF) não tem poderes para
gerir recursos, e a Justiça Federal não tem competência para
homologar o acordo.
Moraes entendeu que a PGR
tem a prorrogativa para atuar
nesses casos, e não a primeira
instância do MPF. Além disso,
o ministro disse que o acordo
não estabeleceu que os recursos deveriam ser depositados
em um fundo.

“Não bastasse isso, o conteúdo do segundo acordo – homologado pela 13ª Vara Criminal
Federal de Curitiba – estabeleceu inúmeras providências não
previstas no Non Prosecution
Agreement, que apenas previu
o creditamento da multa em favor do Brasil, sem nenhum condicionamento relacionado à
constituição de uma pessoa jurídica de direito privado ou afetação desse montante a atividades específicas”, decidiu.
(Agencia Brasil)

Geddel acionou Casa Civil sobre
prédio em Salvador, diz ex-assessor
O ex-subchefe de assuntos
jurídicos da Casa Civil, Gustavo
do Vale Rocha, testemunhou em
juízo na sexta-feira (15) ter participado de uma reunião, em
2016, com o então ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha,
e o ainda ministro-chefe da Secretaria de Governo, Geddel Vieira Lima, na qual se discutiu o
processo de liberação da construção de um prédio em Salvador.
“Presenciei a conversa sobre
o empreendimento, mas não tinha a informação de que o senhor Geddel tinha um imóvel [no
prédio]”, disse Rocha, arrolado
como testemunha de defesa de
Geddel, ao ser questionado pela
juíza Diana Wanderlei, da 5ª Vara
Federal do Distrito Federal.
O caso culminou com a saí-

MP de Minas acusa Vale de
pressionar famílias a voltar para casa
O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) anunciou que
ajuizou ação para obrigar a mineradora Vale a promover medidas
para garantir a segurança de pessoas e animais em São Sebastição
das Águas Claras, distrito de Nova
Lima (MG). A Conhecida popularmente como Macacos, a comunidade foi parcialmente evacuada
no dia 16 de fevereiro, devido a
riscos de rompimento das barragens B3 e B4, na Mina Mar Azul.
De acordo com o MPMG, que
informou na quinta-feira (14) sobre a ação, a Vale está pressionando para que alguns moradores retornem para casa.
“Apesar dos riscos, e de a empresa jamais ter realizado qualquer simulado de evacuação nos
locais que podem ser atingidos, a
Vale vem intimidando as pessoas
a deixarem os hotéis nos quais
estão hospedadas sob a ameaça de
não terem mais os custos de hospedagem arcados pela mineradora”, diz o comunicado, divulgado
no site do MPMG.
Procurada pela Agência Brasil, a mineradora informou, em
nota, que cerca de 80 pessoas da
comunidade de Macacos, que se
encontram em hotéis, estão autorizadas a regressar para suas residências. Elas não seriam
moradoras da zona de autossalvamento, ou seja, das áreas situadas
a menos 10 quilômetros das barragens ou que seriam alagadas em
menos de 30 minutos caso ocorra um rompimento.
“A empresa oferecerá hospedagem até o próximo dia 17 de
março, para que tenham tempo suficiente para programarem seu retorno”, diz a nota. De acordo com
o texto, os moradores que viviam
fora da zona de autossalvamento,
e que decidiram deixar suas casas
por se sentirem inseguros, foram
acolhidos até o momento com
todo o suporte necessário. A Vale
acrescenta ainda que cerca de cem
pessoas, cujas casas se situam na
zona de autos salvamento, permanecerão em hotéis e, em breve,
deverão ser oferecidas a elas moradias temporárias.
Na ação ajuizada, o MPMG
pede que seja dado à mineradora
um prazo de 72 horas para a fixação de rota de fuga e pontos de encontro para o caso de rompimento, além da instalação de sistema
de alerta e da apresentação de estratégias de resgate, entre outras
medidas. Também solicita que a
Justiça dê um prazo de sete dias
para que a Vale realize simulados e
treinamentos com a população.
Os moradores de Macacos
não foram os únicos a deixar suas
casas. Após a tragédia, ocorrida no
dia 25 de janeiro, com o rompimento da barragem da Vale em
Brumadinho (MG), as mineradoras passaram a reavaliar suas estruturas e a aumentar o fator de
segurança de algumas delas, de 1

Federal em Curitiba. O montante não foi divulgado. O pedido de suspensão foi feito
pela procuradora-geral da República, Raquel Dodge,
na terça-feira (12).
O acordo foi homologado
pela juíza Gabriela Hardt, da 13ª
Vara Federal em Curitiba, em janeiro deste ano. Pelos termos
do acordo, parte da multa, de
aproximadamente R$ 2 bilhões,
seria enviada para uma fundação
de interesse social, a ser criada
pela força-tarefa, que também

mento da barragem Serra Azul, da
Arcellor Mittal. A última barragem
em que o nível 2 foi acionado fica
no município de Rio Acima
(MG). A estrutura pertence à empresa Minérios Nacional.
No dia 2 de março, a única família que vivia na zona de autossalvamento foi levada para um hotel, segundo informou a Defesa
Civil de Minas Gerais.
Outras ações
O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) e o Ministério Público Federal (MPF) vêm
divulgando ações adotadas para
resguardar direitos dos atingidos
pelas evacuações.
No dia 21 de fevereiro, Arcellor Mittal concordou em assinar
um Termo de Ajustamento Preliminar, onde se comprometeu com
a contratação de assessoria técnica independente para apoio aos
atingidos, com garantias de hospedagem, alimentação e transporte para cada um dos desalojados e
com o pagamento de uma quantia
mensal emergencial para as famílias removidas de suas casas e para
pessoas que tiveram impacto em
sua fonte de renda.
As mineradoras também estão
sendo acionadas judicialmente
para que sejam garantidas informações transparentes. Especificamente em decorrência da evacuação em Barão de Cocais, a Vale
atendeu recomendação do
MPMG para resgatar mais de 200
bens culturais da área sujeita a ser
atingida por um eventual rompimento da barragem da Mina de
Gongo Soco. Entre os itens removidos estão esculturas, retábulos
e alfaias litúrgicas.
O MPMG também obteve,
juntamente com a Defensoria Pública do estado, uma liminar para
bloquear R$ 50 milhões da Vale.
A medida determinada pelo
Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) busca garantir recursos para o ressarcimento dos prejuízos causados aos moradores
atingidos pela evacuação em Barão de Cocais. De acordo com a
decisão, a Vale também deve adotar medidas para garantir assistência integral aos desalojados.
Outras decisões do TJMG já
haviam levado ao bloqueio de R$
11 bilhões da mineradora, com o
intuito de garantir recursos para a
reparação dos danos causados na
tragédia de Brumadinho. Por sua vez,
o Tribunal Regional do Trabalho de
Minas Gerais (TRT-MG) bloqueou
mais R $1,6 bilhão, visando assegurar o pagamento das indenizações
trabalhistas relacionadas com o
rompimento da barragem.Até o momento, 203 pessoas foram encontradas sem vida e outras 105 estão
desaparecidas, sendo que grande
parte dessas vítimas são empregados da Vale e de terceirizadas que
prestavam serviço para a mineradora. (Agencia Brasil)

da de Geddel do governo, em
novembro de 2016, após o ministro da Cultura à época, Marcelo Calero, acusá-lo de fazer
pressão pela liberação do empreendimento. A obra fora embargada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), vinculado à pasta, por estar localizada numa área
tombada.
Segundo denúncia do Ministério Público Federal (MPF),
que acusa Geddel de improbidade administrativa, o ex-ministro
fez pressão pela liberação integral da obra por ter uma promessa de compra e venda de uma unidade no 23º andar do edifício de
luxo La Vue Ladeira da Barra.
Na sexta-feira, Gustavo do
Vale Rocha confirmou também

ter discutido o assunto com Calero, orientando-o a enviar o recurso contra o embargo da obra
para ser resolvido pela Advocacia-Geral da União (AGU).
“Desse ato caberia recurso,
o recurso é dirigido ao ministro
da pasta, o recurso eventualmente seria encaminhado ao Marcelo Calero, que disse, em conversa comigo, que não decidiria a
questão... como ele disse que
não resolveria a questão, e precisava ser decidido, foi orientado que se dirigisse à AGU”, disse Rocha, que é hoje secretário
de Justiça do Distrito Federal.
Calero ainda deve prestar
esclarecimentos à Justiça. O expresidente Michel Temer e o exministro Eliseu Padilha também
foram arrolados como testemu-

nhas de defesa de Geddel, mas
ainda não foram ouvidos.
A defesa de Geddel nega que
ele tenha exercido influência
política pela liberação do empreendimento em Salvador e diz não
haver provas das alegações de
Calero sobre pressão para que
interferisse no processo junto
ao Iphan.
Geddel está preso preventivamente desde setembro de
2017, no Complexo Penitenciário da Papuda, no Distrito Federal, em decorrência da ação
penal que responde no caso dos
R$ 51 milhões em dinheiro encontrados em um apartamento
em Salvador. A quantia foi ligada a ele pelas investigações
da Polícia Federal (PF). (Agencia Brasil)

Justiça cria plataforma
com estatísticas de crimes
em todo o país
A partir da sexta-feira (15),
o Ministério da Justiça e Segurança Pública disponibilizará,
em uma área de sua página na
internet, estatísticas oficiais e
atualizadas sobre o número de
homicídios, roubos e furto de
veículos, roubo de cargas e à
instituições financeiras, além
dos casos de estupros, latrocínios (roubo seguido de morte)
e tentativas de homicídios registrados em todo o país.
Os dados serão atualizados
a cada três meses, com base nas
informações disponibilizadas
pelas secretarias de Segurança
Pública dos governos estaduais
e do Distrito Federal. O objetivo da iniciativa é dar maior
transparência às informações
reunidas pelo ministério por
meio do Sistema Nacional de
Informações de Segurança Pública (Sinesp). Já estão disponíveis informações entre janeiro de 2015 e outubro de 2018.
Segundo o diretor de gestão
e integração de informação da

Senasp, Wellington Porcino
Silva, futuramente a ferramenta deverá agregar indicadores
de outros tipos de crimes.
Como os órgãos públicos usarão uma metodologia própria
para uniformizar as informações extraídas dos boletins de
ocorrência registrados nos estados e no Distrito Federal, é
esperado alguma diferença em
relação aos resultados de outros levantamentos, como o
Atlas da Violência, do Instituto
de Pesquisa Econômica e Aplicada (Ipea).
“Evidentemente, metodologias diversas produzirão resultados estatísticos diversos. Espera-se que cheguem dentro de
uma mesma ordem de grandeza, mas, sim, vai haver diferenças. E se não houvesse, alguma
coisa estaria errado”, disse Wellington Silva.
O secretário Nacional de
Segurança Pública, Guilherme
Theophilo, disse que a criação
de uma ferramenta que possibi-

litasse unificar e dar publicidade às estatísticas oficiais de segurança pública era uma das
metas da atual equipe para os
primeiros 100 dias de governo.
“Estamos cumprindo a promessa de, antes de 100 dias de governo, unificarmos as estatísticas da segurança pública. Esses
serão os dados oficiais do setor, padronizados”, disse, acrescentando que os governos que
deixarem de atualizar a base de
dados não receberão a contrapartida do Fundo Nacional de
Segurança Pública a que têm
direito.
Já o ministro Sergio Moro
ressaltou a importância das informações para a elaboração
de políticas públicas. “Não tínhamos informações confiáveis, a nível nacional, sobre a
segurança pública. Tínhamos
que contar com institutos nãooficiais que, de forma meritória, preenchiam uma lacuna
deixada pelo Poder Público.”
(Agencia Brasil)

Professor entra armado
na Secretaria de Educação
do DF e é preso
Um professor de 53 anos
entrou no prédio da Secretaria
de Educação do Distrito Federal (DF) com uma faca, dardos e
uma besta, mesmo tipo de arma
usada
pelos
jovens
envolvidos no atentado na Escola Estadual Professor Raul Brasil, em Suzano (SP). O homem
foi preso e encaminhado à 5º
Delegacia de Polícia do DF. De
acordo com a Polícia Militar,
não houve feridos.
Segundo a PM, o homem
chegou à secretaria dizendo que
queria uma conversa com o Secretário de Educação, Rafael
Parente. A segurança chamou a
Polícia Militar, porque o homem
estava muito alterado.
Policiais chegaram ao local

e abordaram o professor. Em
nota, a PM diz que o homem ofereceu resistência, mas os policiais conseguiram imobilizá-lo.
Dentro da mochila dele foram
encontrados uma faca Imbel,
uma besta e três dardos. “O homem alegou que queria encontrar o secretário, que queria
mostrar esses armamentos, depois iria cometer suicídio”, informa o comunicado.
De acordo com a Secretaria
de Estado de Educação do DF, o
professor subiu até a assessoria
do gabinete, no 12ª andar. “Funcionários perceberam o cabo da
besta para fora da mochila que
ele carregava e acionaram a PM.
Dois policiais chegaram rapidamente e o renderam”, diz tam-

bém em nota. O professor não
chegou a utilizar as armas.
Pelo Twitter, Rafael Parente
disse que o governador em exercício, Paco Britto, determinou
o afastamento imediato do professor e a abertura de processo
administrativo disciplinar (PAD)
contra ele. Nem a Secretaria de
Educação nem a PM confirmaram, até o momento, a identidade do homem.
Também na rede social, o
secretário de Educação diz que
registrou alguns casos de ameaças de alunos. “A Secretaria de
Segurança e toda a inteligência
do GDF [governo do Distrito
Federal] já estão em ação, dentro de algumas escolas e à paisana”. (Agencia Brasil)
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IRONMAN 70.3 São Paulo
será atração em novembro
Prova do Circuito Mundial acontecerá no dia 10/11

Além disso, atende aos competidores do maior centro de prática do esporte, que poderão
competir em casa e ao lado de
amigos e familiares.
A parceria com o Governo do
Estado de São Paulo e apoiadores foi fundamental para esse
sucesso. Sampa, que está acostumada aos grandes eventos, receberá mais um deles, que movimenta milhares de atletas ao
redor do mundo.
“O IRONMAN é um grande
evento esportivo e São Paulo não
poderia ficar fora deste circuito. Um dos nossos preceitos é a
inclusão social e o evento se encaixa perfeitamente nesse pon-

Foto/Emerson Santos

As Princesas dão um show a parte no CCSKA
dendo a liderança Duda Seccato (Corrida das Princesas), Rogério ‘Cebola’ Cardoso (Light),
José Jurandir Jr (Graduados),
Henrique Morbi (Elite) e a dupla Alberto Otazú/Bruno Rodrigues (Mini Endurance).
“Pretendemos repetir o sucesso que foi a abertura do campeonato, quando reunimos mais

de 80 pilotos e tivemos provas
decididas apenas na linha de chegada, por milésimos de segundo”, espera Everton Carajeleascow.
A etapa inicial agregou os
participantes das categorias Light e Graduados, e a vitória foi
decidida na última volta, com
José Jurandir Junior ultrapassando Marcos Nogueira e vencendo
com 0s428 de vantagem. Na Light, Rogério ‘Cebola’ também
garantiu a vitória nas voltas finais.
A Corrida das Princesas reuniu 21 mulheres na prova mais
emocionante da primeira etapa.
A vencedora foi Duda Secatto,
com a margem de apenas três
décimos de segundo sobre Gabriela Morais, a quarta colocada.
Em segundo terminou Jéssica
Munic, imediatamente seguida
de Luiza Mesquita.
A Seletiva Fórmula Vee/
CCSKA, que daria um treino gratuito de Fórmula Vee para os dois
primeiros colocados entre os 16
pilotos da categoria Elite, teve a
vitória de Henrique Morbi, que

recebeu a bandeirada ao lado de
Alberto Otazú, ambos de mãos
dadas, com a invisível diferença
a olho nu de 28 milésimos de
segundos, premiando o público
presente com outro maravilhoso
espetáculo.
Finalmente na Seletiva 24
Horas de Dubai, com um Mini
Endurance de 50 minutos disputado por 15 duplas, a vitória foi
de Alberto Otazú e Bruno Rodrigues, com uma vantagem de apenas 1s937 sobre Alberto Catucci e Gabriel Morais.
A programação das competições começará com a bateria que
reunirá os pilotos da Elite/Graduados, seguido da Light, Corrida das Princesas, culminando
com a 2ª etapa da Seletiva 24
Horas de Dubai, com as duplas
que pretendem ganhar a inscrição
para esta famosa prova em dezembro.
O Campeonato ClickSpeed
de Kart Amador tem os apoios de
Agaxtur Viagens e One Photography Media. Informações:
www.clickspeed.com.br

Superliga Cimed 18/19

Sada Cruzeiro (MG) e SesiSP fazem, neste sábado (16), o
que pode ser considerado o principal jogo da fase classificatória
da Superliga Cimed masculina de
vôlei 2018/2019 A partida, válida
pela décima primeira e última rodada do returno, será disputada às
19h30, no ginásio do Riacho, em
Contagem (MG), irá definir o primeiro colocado da etapa e, consequentemente, o time que terá a
vantagem de fazer o maior número de jogos em casa caso avance
até a final da competição. O importante duelo será transmitido ao
vivo pelo SporTV 2.
Neste momento, o Sada Cruzeiro lidera o campeonato, com
54 pontos somados depois de 19
vitórias e duas derrotas. O SesiSP é o segundo colocado, com 53
pontos e a mesma campanha de
resultados positivos e negativos.
A diferença entre as equipes se
dá no saldo de sets pró e contra.
No primeiro turno, no ginásio do Sesi Vila Leopoldina, em
São Paulo (SP), o time paulista
venceu depois de um duelo bastante disputado, por 3 sets a 2.
Para o jogo de amanhã, o experiente ponteiro cruzeirense, Filipe, sabe que seu time terá mais
uma dura missão pela frente para
conseguir o resultado positivo e
garantir essa primeira posição.
“Esse é um jogaço que vale a
liderança. Dependemos da vitória para terminar a fase em pri-

meiro lugar e sabemos da importância desta partida. Jogo decisivo e todos estão ligados e concentrados nisso. Vamos estar em
casa, o que significa uma responsabilidade e um pouco a mais de
pressão”, comentou Filipe.
O capitão do Sada Cruzeiro
ainda elogiou a qualidade do adversário. “Sabemos que o SesiSP também querer buscar essa
primeira colocação. Sabemos da
qualidade da equipe deles, que
erra muito pouco, conta jogadores de seleção, tem um time respeitadíssimo, mas nosso time
está bem, e não vai faltar energia
e vontade dos dois lados. É como
se fosse uma final e os dois times estão acostumados com
esse momento. Espero que possamos fazer uma bela partida e
que a vitória venha para o nosso
lado”, complementou Filipe.
Pelo lado do Sesi-SP, a expectativa é bem semelhante. Outro ponteiro experiente, o campeão olímpico Lipe, aposta em
um grande jogo.
“É a disputa do primeiro lugar com as duas equipes no momento mais consistes da Superliga Cimed, jogando um voleibol
um pouco acima dos demais, na
minha visão, e vai ser um espetáculo para a torcida e para nós que
temos a oportunidade de fazer
esse jogo. O primeiro lugar em
um campeonato onde semifinal
e final são disputadas em melhor

Foto/ Agênciai7

Sada Cruzeiro e Sesi-SP decidem
liderança da fase classificatória

Sada Cruzeiro
de cinco jogos é fundamental
para, caso chegue a uma final, o
time ter a possibilidade de fazer
três dos cinco jogos em casa”,
opinou Lipe.
Dada a importância do jogo,
as equipes do Sada Cruzeiro e do
Sesi-SP entraram com pedido de
utilização do sistema de Desafio
e, após a concordância de todos
os clubes participantes da Superliga Cimed, a Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) permitiu, já que o regulamento oficial
da competição só previa o uso do
mesmo nas semifinais e finais do
campeonato. O sistema será o
mesmo utilizado na Supercopa e
na Copa Brasil.
A última rodada da fase clas-

sificatória acontece toda ao mesmo tempo. A definição da CBV é
para que não haja nenhum tipo de
benefício a algum clube em caso
de possível combinação de resultados. Por isso, os 12 clubes
entrarão em quadra às 19h30 na
noite deste sábado.
Além de Sada Cruzeiro x
Sesi-SP, os confrontos pela décima primeira rodada do returno
serão entre Vôlei UM Itapetininga (SP) e Vôlei Renata (SP);
Corinthians-Guarulhos (SP) x
São Judas Voleibol (SP); Caramuru Vôlei (PR) x Fiat/Minas
(MG); EMS Taubaté Funvic (SP)
x Copel Telecom Maringá Vôlei
(PR), e São Francisco Saúde/
Vôlei Ribeirão (SP) x Sesc RJ.

Após sete edições do evento internacional, será a primeira vez que as pessoas com deficiência terão categoria
específica. Competição será realizada nos dias 27 e 28 de
julho, em Costa Rica (MS)

Foto/Divulgação

IRONMAN 70.3 São Paulo - Galvão Emílio, Aildo, Thiago e
Marino
Olímpica da Cidade Universitária de São Paulo. Em seguida,
duas voltas em um circuito de
bike na Marginal Pinheiros, e finalizando com três voltas de corrida dentro do campus da USP. O
desafio, que tem o limite de 8
horas de duração, promete ser
um evento emocionante para o
público, que poderá acompanhálo gratuitamente.
A cidade de São Paulo é um
mix de culturas, sendo a maior e
mais populosa do Brasil, com
cerca de 12 milhões de habitantes. Essa grandiosidade e os inúmeros atrativos certamente darão destaque à prova, atraindo
turistas de todos os continentes.

Movimentação
Além de reunir competidores, o IRONMAN 70.3 São Paulo ainda contribuirá com a economia da cidade. São esperados
cerca de oito mil pessoas durante os cinco dias do evento, o que
deve gerar cerca de 19,2 milhões
em movimentação econômica.
Rede hoteleira, de restaurantes,
lojas e shoppings serão beneficiados com os visitantes, confirmando a força do evento e do
esporte de alto nível.
O IRONMAN 70.3 São Paulo
oferecerá 30 vagas aos atletas amadores para o IRONMAN 70.3
World Championship, programado
para os dias 28 e 29 de novembro
de 2020, em Taupõ, na Nova Zelândia. As inscrições serão abertas no dia 21 de março, nos sites
www.ironman.com/saopaulo70.3
e www.ironmanbrasil.com.br.
Mais informações poderão ser obtidas
pelo
e-mail
contato@unlimitedsports.com.br.
O IRONMAN Brasil é organizado pela Unlimited Sports e
tem o apoio do Governo do Estado de São Paulo. Mais informações no site oficial:
www.ironmanbrasil.com.br

CCSKA disputa no domingo segunda
etapa no Kartódromo Granja Viana

Depois do est rondoso sucesso que foi a abertura do
Campeonato ClickSpeed de
Kart Amador (CCSKA), no final de fevereiro, o certame vai
para a sua segunda etapa, desta
vez no Kartódromo Granja Viana, em Cotia (SP), no próximo domingo (17), a partir das
11 horas. E lá estarão defen-

Campeonato Mundial
MTB 24 Horas Solo
no Brasil inova com
categoria para pessoas
com deficiência

to. O esporte é fundamental para
o desenvolvimento social e crescimento econômico do Estado”,
destaca o Secretário Estadual de
Esportes, Aildo Rodrigues.
Foto/ Fábio Falconi

Chegou, finalmente, a vez de
São Paulo integrar o expressivo
calendário de eventos do Circuito Mundial de IRONMAN 70.3.
A capital paulista receberá uma
das mais de 100 etapas no dia 10
de novembro, na Cidade Universitária de São Paulo. São esperados 1600 triatletas de dezenas de
países, fazendo do evento um
destaque na América Latina. A
confirmação foi feita pela World
Triathlon Corporation (WTC), e
pela Unlimited Sports, juntandose a outras quatro etapas no país,
ao lado de Florianópolis (SC),
Maceió (AL), Fortaleza (CE) e
Rio de Janeiro (RJ).
A apresentação aconteceu na
quinta-feira (14), na sede da Unlimited Sports, em São Paulo.
Participaram do evento Carlos
Galvão, CEO da Unlimited Sports,
Aildo Rodrigues, Secretário Estadual de Esporte de São Paulo, Thiago Lobo, Secretário Adjunto da
Secretaria Municipal de Esportes
e Lazer da cidade de São Paulo,
Emílio Antonio Miranda, Diretor
do CEPEUSP, Marino Benetti da
Prefeitura da Cidade Universitária
de São Paulo. Imprensa, convidados e atletas também prestigiaram a apresentação.
A etapa paulista terá seus participantes percorrendo 1,9 km de
natação, 90 km de ciclismo e
21,1 km de corrida. A natação,
com uma volta, será na Raia

Bruno Paim na edição de 2018 da ultramaratona
Conhecida nacionalmente
por incentivar a participação de
pessoas com deficiência
(PCD) em seus eventos esportivos, a agência Brasil Ride
anuncia mais uma importante
conquista. Pela primeira vez na
história, o Campeonato Mundial MTB 24 Horas Solo da
WEMBO (Organização Mundial de Enduro Mountain Bike)
contará com a categoria PCD,
para homens e mulheres. A
competição internacional está
marcada para os dias 27 e 28
de julho, em Costa Rica (MS),
sendo esperados ciclistas do
mundo inteiro.
“Pela primeira vez teremos
campeões mundiais na categoria PCD. Esse foi um pedido
feito por mim aos representantes da WEMBO, que foi aceito
pela entidade. Nas provas da
Brasil Ride, sempre incentivamos a prática do esporte de forma democrática, tendo em
diversas disputas do nosso circuito a isenção da inscrição
às pessoas com deficiência.
Fico muito feliz de anunciar
essa novidade, que incentivará
mais ciclistas a pedalarem pelos seus sonhos, não só aqui
Brasil, como no mundo inteiro”, comemora Mario Roma,
fundador da Brasil Ride.
Presente na disputa do PréMundial em 2018, o sul-matogrossense Bruno Paim é um
dos atletas beneficiados com a
criação da categoria. Se na temporada passada ele correu na
categoria de duplas, ao lado de
Mateus de Araújo, completando em quinto lugar, desta vez
terá a oportunidade de competir na solo, lutando por uma camisa de campeão mundial em
sua categoria. Paim não tem os
dois braços, devido a uma má
formação na infância.
“Fiquei bem feliz quando
soube dessa novidade. Vai
ser muito bom voltar a competir em casa, no Mundial MTB
24h Solo 2019. O público local com certeza irá me apoiar,
o que é um sentimento inexplicável, de arrepiar mesmo”,
comenta Bruno Paim, natural
de Dourados (MS). “Nesse tipo
de prova de longa duração você
nunca sabe se vai conseguir terminar bem. O desgaste é grande e o ritmo tem que ser bom
pra estar inteiro no final. Não
dá para prever como será o desempenho, mas apenas pedalar
com foco”, complementa.
Estreia no formato - Já o
mineiro Athos Martins, que
tem seu braço esquerdo amputado, fará em Costa Rica sua estreia em provas de 24h de duração. No entanto, o atleta tem
vasta experiência no ciclismo
e nas provas da Brasil Ride. Em
2014, disputou a final do Campeonato Mundial de Ciclismo

Estrada e Contrarrelógio na
Eslovênia, graças a vaga que
ganhou na Road Brasil Ride
daquele ano. Nos anos seguintes, competiu na ultramaratona Brasil Ride, realizada
na Bahia.
“Estou com muita expectativa de correr o Mundial de
24h Solo. É muito bom ter um
campeonato deste nível no
Brasil, porque vai trazer atletas estrangeiros que estão entre os melhores da modalidade. É bom demais ter a oportunidade dessa convivência e
poder tirar diversos aprendizados dessa experiência”, avalia
Athos. “Nunca corri uma prova nesse formato, mas já disputei quatro vezes a ultramaratona Brasil Ride na Bahia, entre 2014 e 2018. Sei que as 24
Horas são diferenciadas, apesar de eu já estar acostumado
a longas distâncias. Estou treinando e me preparando psicológica e fisicamente para esse
desafio”, completa.
Athos aproveita para enaltecer a atitude da organização
do Mundial, em pleitear mais
uma categoria no evento. ”Fico
muito feliz com a iniciativa do
Mario Roma em promover a
categoria PCD no Mundial 24
Horas. O Mario é uma pessoa
que admiro muito, porque é
um cara que sempre nos valorizou e gosta de nós, ciclistas. A nossa inclusão no evento só faz crescer a categoria
e faz com que mais pessoas
com deficiência venham a
praticar nosso esporte. Assim, conseguimos socializar
esses atletas e desconstruir as
diferenças”, finaliza.
Inscrições - As inscrições para o Campeonato
Mundial Mountain Bike 24h
Solo
seguem
abertas
e devem ser feitas diretamente pelo site da Sprinta:
https://app.sprinta.com.br/
event/15bc4a294a01c5. Todas as informações sobre o
evento estão no site da Brasil
Ride,
em:
http://
www.brasilride.com.br/press/
prova/24horasmundial.
O Campeonato Mundial
Mountain Bike 24 Horas Solo
é organizado pela Brasil Ride,
com a chancela da WEMBO
(Organização Mundial de
Mountain Bike de Endurance)
e tem Costa Rica (MS) como
cidade-sede. Os patrocinadores são Land Rover, Shimano,
Specialized e Unidas - Aluguel
de Carros. Full Gas, LAF Corretora de Seguros, La Maglia,
Red Bull e Thule são os apoiadores.
Brasil Ride: Mais que
uma prova, uma etapa em sua
v i d a . M a i s
informações: http://
www.BRASILRIDE.COM.BR
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Importados

Mercedes apresenta novo Classe A
O novo Mercedes-Benz Classe A chega
ao Brasil na versão A 250 Vision, disponível
em todos os concessionários da marca pelo
preço público sugerido de R$ 194.900. O
modelo conta com o novo e eficiente motor 4
cilindros turbo com dois litros e 224 cv e seguem a nova linha de design da marca.
O exterior do novo Classe A destaca a
esportividade, dinamismo e emoção. O design dianteiro marcante, faróis alongados com
elementos cromados garante um apelo emocional e uma aparência atrativa. A grade do
radiador com a estrela da Mercedes-Benz,
traz uma lâmina prateada central para ressaltar a esportividade do modelo.
O veículo foi visualmente estendido pela
grande distância entre eixos e pela linha lateral suave. O capô se inclina mais acentuadamente do que nos modelos anteriores, enfatizando uma dianteira dinâmica e imponente.
Os largos arcos das rodas de 18 polegadas
com cinco raios reforçam a esportividade do
novo A 250 e fazem com que ele tenha ainda
mais equilíbrio na estrada. O modelo tem um
visual mais largo na traseira, graças a uma
área envidraçada mais acinturada que também ressalta os ombros e aos refletores traseiros mais espaçados no para-choques modular de duas seções.
Aversão A 250 Vision conta também acabamento do painel com visual de fibra de carbono escurecida, suspensão comfort e opção
da cor Bege Macchiato, além da cor preta,
para o revestimento dos bancos em ARTICO.
A arquitetura do interior é modelada pelo
design de vanguarda do painel: pela primeira
vez foi totalmente eliminada a presença de
uma cobertura acima do cockpit. Em consequência, o corpo principal do painel em formato de asa se estende de uma porta dianteira à outra sem nenhuma descontinuidade visual. As saídas de ar da ventilação com visual
de turbina são outro destaque.
O painel é dividido em duas seções tridi-

mensionais horizontais: a inferior é separada
do corpo principal do painel e parece flutuar
em frente a ele. O display completamente independente é oferecido com duas telas de
10,25 polegadas (17,78 cm).
O novo Classe A é o primeiro modelo a
apresentar o completamente novo sistema
multimídia inteligente e intuitivo MBUX Mercedes-Benz User Experience. Itens com
apelo emocional marcam a compreensibilidade da estrutura de controle e brilham por meio
de gráficos de máxima resolução que são calculados e apresentados em tempo real.
Um dos principais elementos de destaque
é o cockpit Widescreen de alta resolução com
diversas possibilidades de operação: por meio
do volante multifuncional, do “touchpad” no
console central, via toque no próprio display
de mídia ou o controle vocal inteligente com
reconhecimento da fala natural, ativado por
meio das palavras-chave “Olá”, “Oi” ou “E
Aí” seguidas por “Mercedes”. Funções como
ajuste do ar condicionado, escolha de uma estação de rádio e abertura da persiana do tetosolar podem agora ser facilmente acessadas
por meio do comando de voz.
Espaço e assentos
Maior espaço interno para os ombros,
cotovelos e cabeça, além, de acesso mais fácil à traseira são benefícios evidentes, assim
como o compartimento de bagagem, mais
amigável para o uso familiar e recreativo. A
visibilidade em todo o entorno também melhorou consideravelmente. Isso ajuda tanto na
segurança como na impressão de espaço.
A capacidade do compartimento de bagagem atrás dos bancos traseiros é 370 litros
- 29 litros mais do que no modelo anterior.
Graças às lanternas traseiras divididas em
duas partes, a abertura de carga é 20 cm mais
larga do que antes e o assoalho do porta-malas, 11,5 cm mais longo. O compartimento
porta-objetos no console central à frente da
alavanca de câmbio foi aumentado consideravelmente. No total, a área bloqueada pelas

colunas foi reduzida em 10 por cento em comparação ao modelo anterior.
Silêncio e rodagem livre de vibrações são
um fator importante na impressão de maturidade premium do novo Classe A. Além do
isolamento efetivo entre a suspensão e a carroceria do veículo e a adoção de medidas aeroacústicas, a estrutura em si desempenha um
papel decisivo. Durante o desenvolvimento do
Classe A, foi dada uma atenção especial à
alta rigidez estrutural e aos pontos de ligação
entre a carroceria, suspensão e trem de força. Foram obtidas importantes melhorias na
rigidez, especialmente nos pontos de conexão
da suspensão, tão importantes para o ruído de
rolagem, e o nível de ruído interno foi consideravelmente reduzido.
O conceito de isolamento sonoro do novo
Classe A inclui também a configuração de
componentes como os sistemas de gerencia-

Motos

BMW com preço promocional em março

A BMW Motorrad está com a ação especial de vendas a “Summer Sale” até o final
do mês de março, em comemoração aos resultados globais da marca no ano passado. A
campanha oferece condições especiais para

os modelos G 310 GS, F 750 GS, R 1200 GS e
S 1000 RR.
Compacta e versátil, a BMW G 310 GS
(18/19) está sendo vendida de R$ 25.250 por
R$ 24.500 ou através do Plano Select da

BMW Serviços Financeiros com entrada de
R$ 9.150 + 36 parcelas mensais R$ 499 +
parcela final de R$ 7.350 — valor total a prazo de R$ 34.455.
Já o novo modelo totalmente revolucionado com novo motor e mais torque, a nova
BMW 750 GS (18/19) no plano Select pode
ser adquirida com entrada de R$ 16.550 + 24
parcelas mensais de R$ 599 + parcela final
de R$ 22.475 — valor total a prazo de R$
53.389. À vista, o modelo está saindo com
desconto, de R$ 46.950 por R$ 44.950.
Referência da família GS, a aventureira BMW R 1200 GS Exclusive (18/19) está
disponível no plano Select com entrada de
R$ 27.850 + 24 parcelas mensais de R$
949 + parcela final de R$ 37.450 — valor
total a prazo de R$ 88.064. No pagamento
à vista, o modelo está de R$ 83.550 por
R$ 74.900.
Por fim, a superesportiva BMW S 1000
RR (18/19) também pode ser financiada
no Plano Select com entrada de R$ 28.260
+ 24 parcelas mensais de R$ 959 + parcela final de R$ 37.950 — valor total a prazo
de R$ 89.217. Neste caso, o preço promocional à vista é de R$ 85.950 por R$ 75.900.

Test Ride Harley-Davidson
Existe apenas uma maneira de realmente
entender o que é uma motocicleta HarleyDavidson: pilotando uma. Para oferecer a
experiência do espírito de liberdade e atitude
para todos que sonham em possuir um autêntico modelo da marca, a H-D promove a ação
especial de Test Ride com os holofotes voltados para os lançamentos Sport Glide e FXDR
114, modelos da família Softail repletos de alma
e atitude. As motocicletas da família Softail
são mais do que máquinas, possuem tradição
e espírito custom, que se unem ao toque moderno e à tecnologia para criarem, juntos, uma
experiência de pilotagem inédita. As inscrições devem ser feitas pelo site https://
freedomdays.harley-davidson.com/pt_BR.
A ação especial de Test Ride é válida até
o dia 30 de abril de 2019, em todas as concessionárias Harley-Davidson no Brasil.
Quem preencher o cadastro no site específico da ação será contatado pelo canal de atendimento da marca para comparecer à concessionária selecionada, na melhor data, de
acordo com a disponibilidade, e poderá experimentar a emoção de pilotar uma motocicleta Harley-Davidson.
FXDR 114
A nova FXDR 114 combina a força do
motor Milwaukee-Eight 114 com a leveza de
materiais como o alumínio da balança, do subchassi traseiro e das novas rodas, entre outros materiais compósitos utilizados nas diversas peças da motocicleta, o que amplifica a
sensação de agilidade e performance.
A FXDR 114 é equipada com o motor
mais poderoso oferecido na família Softail, o
Milwaukee Eight 114, ajustado para atingir
16,11 kgf.m de torque a 3.500 rpm. O chassi
forte e rígido e os componentes premium da
suspensão recompensarão os motociclistas
com agilidade durante a pilotagem em estradas e a navegação em tráfego urbano. A
FXDR 1 14 oferece um dos maiores ângulos
de inclinação na família Softail.
Visualmente, a FXDR 114 comunica seu
compromisso de desempenho com design inspirado no puro estilo drag – desde o velocímetro até a traseira recortada e o assento in-

mento do ar e fluído de arrefecimento ou das
peças de acabamento interno para melhorar
o isolamento sonoro. O ruído do vento também foi significativamente diminuído em relação ao modelo anterior.
O novo Classe A traz os últimos sistemas
de assistência à condução com apoio cooperativo do motorista, proporcionando alto nível
de segurança ativa por meio de funções originárias em modelos superiores.
O novo Classe A vem de série com o
Assistente de Frenagem Ativo. Dependendo
da situação, ele pode reduzir as consequências de colisões traseiras com veículos lentos,
parando ou estacionados à frente e até mesmo com pedestres e ciclistas atravessando,
ou até mesmo evitá-las totalmente.
O motorista e o passageiro da frente contam com cintos de segurança de três pontos
com limitador de força e tensionador. Os dois

bancos traseiros externos são equipados com
cintos de segurança com carretel tensionador
e limitador de força. O novo Classe A é equipado com airbags para o motorista e passageiro da frente, airbag de joelho para o motorista e airbags de janela. Diferente de muitos
modelos concorrentes, o airbag de janela também cobre a coluna A, para uma proteção mais
completa dos passageiros. Bolsas laterais para
o tórax e pélvis são de série para a dianteira.
Motor eficiente
O Classe A é equipado com o motor de
quatro cilindros com 224 cv e 350 Nm de torque e com transmissão de dupla embreagem
7G-DCT de sete velocidades. O motor M 260
tem dois litros de cilindrada. Novos equipamentos incluem o comando CAMTRONIC
para o eixo das válvulas de admissão. O motor a gasolina traz de série o filtro de partículas. Além disso, o modelo conta com uma nova
transmissão 7G-DCT de dupla embreagem
com sete velocidades.
O modelo conta com as rodas de 18 polegadas com cinco raios e o sistema DYNAMIC SELECT (diferentes modos de condução, que vão desde um modo confortável, até
o mais esportivo ou econômico) como equipamentos de série. Como seus antecessores,
o novo Classe A tem suspensão dianteira
McPherson. O veículo tem uma sofisticada suspensão traseira com quatro braços.
O eixo traseiro é montado num subchassi
isolado da carroceria por coxins de borracha para que menos vibrações sejam transferidas da suspensão para o interior do automóvel. A proporção de alumínio nos
compon entes da suspensão é uma das mais
altas em qualquer sistema de suspensão nessa
classe de veículos.
O A 250 Vision é equipado de série com
suspensão comfort com molas de aço e DYNAMIC SELECT. A suspensão comfort tem
molas e amortecedores configurados especialmente para unir conforto e esportividade.

Início das vendas do
Novo Camaro

O Novo Camaro já está disponível em toda
rede de concessionárias da marca. O superesportivo é oferecido no Brasil na versão SS cupê
e conversível com motor 6.2 V8 de 461 cv. O
Novo Camaro diferencia-se também pelo design mais imponente e esportivo.
O modelo ganhou novos faróis, capô,
grade e para-choque, proporcionando uma
personalidade muito marcante ao veículo.
Outro avanço está na nova transmissão, au-

tomática sequencial de 10 marchas, que
substitui a anterior, de oito. Traz ainda a
função “launch control”, para arrancadas
bruscas com a máxima eficiência em autódromos, por exemplo.
Vale ressaltar ainda a adoção da nova geração do sistema multimídia MyLink da Chevrolet, do retrovisor central com câmera de
ré para melhor visibilidade em manobras e o
alerta de colisão frontal.

Nacionais

Chave presencial
para o Creta

dividual. O para-lama traseiro foi desenhado
para cobrir o grande pneu de 240mm de largura e se move junto com a suspensão em
todo seu deslocamento, se tornando quase invisível quando a FXDR 114 está em movimento.
Sport Glide
A nova Sport Glide é uma cruiser customizada de fábrica que vem equipada com carenagem e alforjes removíveis, ideal para passeios, viagens longas ou para ir ao trabalho.
Versátil, a Sport Glide se locomove com facilidade pelas ruas da cidade e está igualmente
preparada para viagens curtas ou longas.
Desenvolvido para ser leve e rígido, o novo
chassi da família Softail que sustenta o modelo Sport Glide oferece agilidade e desempenho em termos de manuseio, enquanto o motor Milwaukee-Eight 107, montado diretamente no chassi, oferece uma quantidade massiva de torque para obter uma aceleração excepcional e potência necessária nas ultrapassagens.
A carenagem da Sport Glide foi modelada de forma a desviar fluxo de ar para longe
do peito do motociclista, mas ainda é possível
sentir o vento no rosto. A peça é presa aos
tubos da suspensão com abraçadeiras de en-

gate rápido, que tornam a remoção ou instalação fácil e ágil.
Os novos alforjes rígidos apresentam um
elegante design de concha. São fáceis de carregar e descarregar e podem ser abertos com
uma única mão por um motociclista sentado,
um dispositivo de amortecimento faz com que
as abas se abram suavemente. As bolsas também podem ser removidas em segundos com
um mecanismo de liberação rápida, deixando
praticamente invisíveis os pontos de montagem. A capacidade combinada dos saddle
bags é de 25,5L.
Outro destaque fica por conta da nova
suspensão invertida de 43mm, que torna a
frente da motocicleta mais estável e apresenta um novo sistema de cartucho para um funcionamento mais linear e preciso, com estabilidade e desempenho.
SERVIÇO
O que: Ação de Test Ride para os lançamentos Sport Glide® e FXDR™ 114
Quando: Até 30 de abril de 2019
Onde: Todas as concessionárias HarleyDavidson no Brasil
Site: https://freedomdays.harleydavidson.com/pt_BR

A Hyundai Motor Brasil amplia o portfólio de acessórios genuínos da marca com a
introdução da “Hyundai Key Band”, chave
presencial em forma de pulseira que foi exclusividade da Edição Comemorativa 1 Million do SUV compacto Creta no ano passado.
O item está disponível agora para compra
pelos proprietários da versão Creta Prestige,
equipada com sistema de partida do motor por
botão, recurso necessário para a atuação da
pulseira.
Inédito no segmento de SUVs compactos, o acessório desempenha as principais funções da smart key convencional, como destravar as portas, o porta-malas e dar partida
no motor, ao mesmo tempo em que proporciona conectividade com smartphone por meio
de aplicativo também batizado de “Hyundai
Key Band”, disponível para Android e IOS.
A grande aceitação da ‘Hyundai Key
Band’ durante a comercialização da Edição
Comemorativa 1 Million incentivou a montadora torná-la acessível aos proprietários da
versão Creta Prestige que valorizam a comodidade de ter no pulso os recursos da chave
presencial do carro junto com as funcionalidades de um smart watch. Com ela, não há
necessidade de carregar a chave, algo que é
muito prático no dia a dia, principalmente nas
atividades esportivas.
Com tela sensível ao toque, a pulseira funciona como relógio, contador de passos e calorias, medidor de distância percorrida, e, ainda, exibe notificações do celular em seu visor,
indicando, por exemplo, quando há chamadas
de voz e alarmes. A “Hyundai Key Band” tem
um ano de garantia e é carregada por meio
de cabo USB que a acompanha. Seu preço
sugerido é de R$ 999,52, mais em conta que a
chave convencional, que custa em torno de

R$ 1,2 mil.
Aqueles que já possuem um Creta Prestige, independentemente do ano de fabricação, podem adquirir o acessório em qualquer
concessionária autorizada. Apenas na revenda oficial da marca, a “Hyundai Key Band”
pode ser pareada ao veículo para executar
suas funções.
O item está catalogado na nova página
de acessórios genuínos no site da Hyundai
Motor Brasil (www.hyundai.com.br). Além da
“Hyundai Key Band”, o site exibe preço, imagem e descrição de mais de 100 artigos para
a linha HB20 e quase 80 peças para o Creta.

