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Brasil cai três posições em
ranking de liberdade de imprensa
Moraes revoga decisão que
mandou site retirar notícia do ar
Página 4

Guedes diz que está preparando
sequência de medidas fortes e positivas
Página 3

DÓLAR
Comercial
Compra: 3,92
Venda:
3,93
Turismo
Compra: 3,77
Venda:
4,09

EURO
Compra: 4,41
Venda:
4,41

OURO
Compra: 147,72
Venda: 178,64

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Celso de
Mello divulgou na quinta-feira
(18) uma manifestação na qual
afirma que qualquer tipo de censura é incompatível com as liberdades fundamentais garantidas
pela Constituição. Mello é o
membro mais antigo da Corte e
tomou posse em 1989.
Em nota divulgada à imprensa, o ministro não citou o caso
concreto, mas se referiu às decisões proferidas pelos ministros Alexandre de Moraes e Dias
Toffoli, presidente do STF, no
inquérito aberto pelo próprio
presidente para apurar notícias
falsas (fake news) e ofensas contra ministros do tribunal.
“A censura, qualquer tipo de
censura, mesmo aquela ordenada
pelo Poder Judiciário, mostra-se
prática ilegítima, autocrática e essencialmente incompatível com o
regime das liberdades fundamentais consagrado pela Constituição

Foto/ Arquivo/Nelson Jr./SCO/STF

tação do pensamento ou de restringir e de inviabilizar o direito
fundamental do jornalista de informar, de pesquisar, de investigar, de criticar e de relatar fatos e eventos de interesse público, ainda que do relato jornalístico possa resultar a exposição
de altas figuras da República”,
afirmou.
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rea no Estado é resultado do
programa “São Paulo Pra Todos”, que reduziu o imposto
da alíquota cobrada sobre o
querosene de aviação de 25%
para 12%. Como contrapartida, as companhias aéreas passarão a oferecer mais voos a
partir de diversos aeroportos
paulistas.
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AGU cobra R$ 2,1 bilhões
desviados do setor público

Celso de Mello, decano do STF
da República”, disse o ministro.
Celso de Mello também disse que o Estado não pode cercear a livre circulação de ideias
para inviabilizar o exercício das
atividades da imprensa. “O Estado não tem poder algum para interditar a livre circulação de ideias ou o livre exercício da liberdade constitucional de manifes-

de países em cinco cores. Mesmo naqueles que oferecem
melhores condições aos jornalistas, os critérios de liberdade
de imprensa caíram. No ano
passado, 26% dos países analisados estavam classificados
em situações “boa” ou “relativamente boa”. Este ano, a proporção caiu para 24%. A Noruega se manteve na liderança
da liberdade de imprensa.A Finlândia subiu duas posições e alcançou o segundo lugar, deixando a Suécia em terceiro. No total, 15 países são considerados
com situação boa, com a cor
branca no mapa. No ano passado eram 17.
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Com apoio do Governo de
São Paulo, Azul confirma
novos voos
O Governador João Doria e
o Secretário Estadual de Turismo, Vinicius Lummertz, anunciaram na quinta-feira (18), no Palácio dos Bandeirantes, novos
voos da Azul Linhas Aéreas Brasileiras para os municípios de
Araraquara, no interior, e Guarujá, no litoral paulista.
A ampliação da malha aé-

A Advocacia-Geral da União
(AGU) informou na quinta-feira
(18) que está cobrando na Justiça
o pagamento de R$ 2,1 bilhões
desviados de autarquias e fundações ligadas ao setor público. De
acordo com a AGU, nos últimos
três anos, foram movidas 659

ações de improbidade administrativa para rever os valores.
A maioria das ações propostas ao Judiciário envolvem desvios na Previdência Social e na aplicação indevida de recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento
da Educação (FNDE). Página 4

Esporte

Pietro Fittipaldi é contratado Cinco brasileiros
pela WRT Team Audi Sport avançam na abertura

Pietro Fittipaldi em seu primeiro teste no DTM em Lausitzring

A WRT Team Audi Sport
anunciou nesta quinta-feira o brasileiro Pietro Fittipaldi como um
de seus pilotos para temporada
2019 do DTM. Ele será companheiro de equipe do sul-africano
Jonathan Aberdein no time belga, que é conhecido pelas conquistas nas categorias de GT e
TCR. A equipe fará sua estreia no
prestigiado campeonato de turismo alemão, considerado o mais
competitivo da Europa e um dos
principais do mundo.
Pietro faz parte de uma família histórica de pilotos, mas
construiu uma carreira com
seu próprio nome na América
do Norte e também na Europa.
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Duplas brasileiras
representam o país na etapa
de Camaçari (BA)
A quinta etapa do Circuito
Sul-Americano de vôlei de
praia 2019 acontece nesta semana, de sexta-feira (19) a
domingo (21), em Camaçari
(BA). E o Brasil será representado por uma legião de duplas em busca de medalhas e
da manutenção da liderança
dos rankings masculino e feminino. Inclusive com a presença do campeão olímpico
Ricardo (BA).
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Ingridh (foto) disputará
primeira competição adulta
pela seleção brasileira

do Rip Curl Pro Bells
Beach na Austrália
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Mais da metade dos contribuintes já acertou as contas com
o Leão. Até as 17h de quintafeira (18), a Receita Federal recebeu 15.513.046 declarações
do Imposto de Renda Pessoa
Física, o equivalente a 50,9% do
esperado para este ano.
O prazo para envio da declaração começou em 7 de março e vai
até as 23h59min59s do dia 30
deste mês. Aexpectativa da Receita Federal é receber 30,5 milhões de declarações neste ano.
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 e-CAC 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,
ano-calendário 2017, poderá acessar a Declaração PréPreenchida 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, poderá utilizar, além
do Programa Gerador da Declaração (PGD) IRPF2019, o
serviço “Meu Imposto de Renda”. (Agencia Brasil)

Censura é ilegítima e
autocrática, diz Celso de Mello

Foto/ Wander Roberto

Mais da metade
dos contribuintes
já declararam
Imposto de Renda

Levantamento divulgado na
quinta-feira (18) pela organização internacional Repórteres
sem Fronteiras (RSF) mostra que
o Brasil ocupa a 105ª posição,
em uma lista de 180 países, no
Ranking Mundial da Liberdade
de Imprensa. Na edição anterior, divulgada no ano passado,
o país estava em 102º lugar.
Segundo o relatório, o mundo passa por um momento de
uma “mecânica do medo”,
mostrando que o ódio aos jornalistas se transformou em violência, o que aumenta o temor entre os profissionais de
imprensa.
O ranking divide o mapa

Filipe Toledo (SP)
Depois de esperar o mar
melhorar, o Rip Curl Pro Bells Beach foi iniciado na quarta chamada do dia, as 12h00,
mas não no palco principal do
segundo desafio do World Surf
League Championship Tour na
Austrália e sim em Winkipop,
onde rolavam boas ondas de 34 pés. O potiguar Jadson André ganhou a primeira bateria
e na terceira Filipe Toledo fez
os recordes do dia, nota 8,27 e
15,87 pontos. O bicampeão
mundial Gabriel Medina também estreou com vitória, enquanto o defensor do título
desta etapa, Italo Ferreira, pas-

sou em segundo lugar na sua,
assim como Yago Dora na última da quinta-feira. Mais
quatro brasileiros ainda vão
estrear nas três baterias que
restaram para fechar a primeira fase e ficaram para
abrir a sexta-feira às 7h00 na
Austrália, 18h00 da quintafeira no Brasil.
O grande destaque do primeiro dia foi Filipe Toledo, que
na terça-feira festejou seu 24.o
aniversário e foi presenteado
com boas ondas para mostrar o
seu surfe moderno de manobras
progressivas e inovadoras em
Winkipop.
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Feriado deve movimentar
1,6 milhão de veículos nas rodovias
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 diário mais antigo de São Paulo - SP]. Na Internet desde 1996,
o site www.cesarneto.com foi um dos pioneiros no Brasil. No
Twitter @CesarNetoReal
.
AS
Ao dar à humanidade a chance de salvação pra merecer uma
vida eterna, pela via da morte [física] do Filho Jesus, que será
comemorada neste 19 de abril. O Deus deixou sua Legislação
registrada na literatura bíblica ...
.
H I ST Ó R IA S
... Os textos remetem pra opção que temos entre uma 2ª e
definitiva morte, quando nos entregamos às Obras da Carne, assim como uma vida eterna e perfeita quando optamos pelos Frutos do Espírito. É nosso livre-arbítrio ...
.
D AS
... quem vai decidir nosso futuro num Paraíso [restaurado]
terrestre ou até em Nova Jerusalém Celestial, dependendo de
como o Espírito Santo de Deus e o Reinado [do Filho Jesus
agora entronizado junto ao Pai] vai nos Julgar ...
.
PO L Í T I C AS
... As Obras da Carne são: as Prostituições, as Impurezas, as
Lascívias, as Idolatrias, as Feitiçarias, as Inimizades, as Porfias,
as Emulações, as Iras, as Pelejas, as Dissensões, as Heresias, as
Invejas, Os Homicídios, as Bebedices e as ...
.
DE
... Glutonarias. Do outro lado, e muito mais difícil de fazer
parte das nossas possíveis Éticas Cristãs, os Frutos do Espírito
são: as Caridades, os Gozos, as Pazes, as Longanimidades, as
Benignidades, as Bondades, as Fés, as Mansidões, ...
.
DEUS
... e por fim as Temperanças. Como se pode observar, ainda
que com o auxílio precioso de bons dicionários de sinônimos, a
soma dos Frutos do Espírito são Santos e refletem tanto o Criador e Provedor do Universo como do Filho Jesus.
.
EDITOR
A coluna do jornalista CESAR NETO tornou-se referência
das liberdades possíveis. Está dirigente na Associação Paulista
de Imprensa e na Associação “Cronistas de Política de São Paulo”. Recebeu a Medalha Anchieta na Câmara paulistana e o
Colar de Honra ao Mérito na Assembleia (SP).

cesar@cesarneto.com
Divisão de Desaparecidos
localiza 119 pessoas no
primeiro trimestre de 2019
A Divisão de Desaparecidos
da Prefeitura de São Paulo já
atendeu 482 solicitações de
busca por pessoas ou familiares desaparecidos apenas no
primeiro trimestre de 2019. O
trabalho realizado pela Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania (SMDHC)
resultou na localização de 119
pessoas e/ou familiares, o reencontro é opcional.
“Se uma pessoa desaparecida está em nossos serviços os
funcionários devem fazer uma
entrevista com ela para verificar
se ela deseja o reencontro. Caso
ela não queira, ela é encaminhada até a delegacia de pessoas
desaparecidas para informar que
tem ciência do desaparecimento, mas que não deseja manter
contato com o familiar”, explica o coordenador da Divisão de
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Desaparecidos, Darko Hunter.
A ação consiste no cruzamento de dados dos serviços da
rede pública, da Delegacia de
Pessoas Desaparecidas e do
Ministério Público, por meio do
Programa de Localização e Identificação de Desaparecidos
(PLID), para efetuar as buscas.
Devido à grande demanda
de pessoas que percorrem as
ruas na região da Luz em busca de informações sobre seus
parentes desaparecidos, a Divisão de Desaparecidos conta com um posto avançado de
atendimento dentro do Centro
de Referência Especializado
para População em Situação de
Rua (Centro Pop), na rua Mauá,
nº 36 – próximo à Estação Júlio
Prestes.
O serviço funciona de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h.
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As rodovias paulistas sob
concessão devem ter tráfego
mais intenso a partir das 13 horas de quinta-feira (18), devido
ao feriado de Sexta-Feira Santa
(dia 19). A estimativa é de que
1,6 milhão de veículos deixem
a Grande São Paulo com destino ao Interior e Litoral Paulista.
O maior movimento na saída para o feriado deve ocorrer
nessa quinta-feira a partir das
13h até as 22h. Na sexta-feira
(19), o movimento deve começar a se intensificar a partir das
6h e permanecer carregado até
as 14h. As concessionárias irão
reforçar as equipes de atendimento aos usuários devido ao
aumento da demanda prevista
para o feriado.
Para viajar com conforto e
segurança, alguns cuidados são
importantes e começam antes
mesmo de sair de casa. Verificar os freios, amortecedores,
luzes, óleo e pneus, inclusive a
calibragem, são condições básicas para pegar a estrada. Os níveis da água do radiador e do
limpador de para-brisa também
devem ser checados.
É importante manter a documentação do veículo e do motorista em dia. Além disso, o
condutor não deve esquecer os
equipamentos obrigatórios
como macaco, chave de roda,

triângulo para sinalização e estepe. É essencial que o motorista descanse no dia anterior à viagem e consuma alimentos leves para evitar a sonolência. Os
viajantes também devem avaliar
a melhor rota e, sempre que possível, evitar os horários de pico.
É importante, também, ter
anotado num papel ou gravado
no celular o telefone 0800 de
atendimento das concessionárias responsáveis pelas rodovias
que for utilizar.
Infraestrutura reforçada
Em todas as rodovias concedidas haverá reforço no monitoramento, operação e manutenção dos equipamentos, como
call box, câmeras de TV, painéis
de mensagem, veícul o s d e
apoio e equipes técnicas.
Também está previsto aumento no número de guinchos, ambulâncias e veículos
operacionais em geral, além
da implantação da operação
“papa-fila” nos pedágios para
agilizar a passagem nas cabines de cobrança manual,
quando necessário. Os sites
das concessionárias terão
disponíveis, em tempo real,
as condições de tráfego do
trecho administrado da rodovia. O trabalho é desenvolvido
também em parceria com a Po-

lícia Militar Rodoviária.
BOLETINS DE ÁUDIO
No Twitter da Artesp (@artespsp) os motoristas encontrarão o serviço da Agência com
boletins sobre as condições de
trânsito nas rodovias. Eventuais
desvios, acidentes, interdições e
situações que demandem atenção especial serão noticiadas
pelo Twitter da Artesp. Além disso, o conteúdo dos boletins também é livre para download e veiculação em rádios ou outros veículos de imprensa. Os dados
são fornecidos pelo Centro de
Controle de Informações (CCI)
da Artesp, que controla e fiscaliza as concessionárias de rodovias do Estado a partir das imagens das câmeras de monitoramento e de diversos sensores
instalados na malha viária. Em
feriados e em situações de emergência, a Agência intensifica o
monitoramento das operações e
da prestação de serviços das
concessionárias.
EMERGÊNCIAS
É importante ter em mãos os
telefones de atendimento das
operadoras das rodovias e da
Polícia Militar Rodoviária para
eventuais emergências. O serviço de ajuda ao usuário, prestado
pelas concessionárias de rodo-

vias, é gratuito e está disponível
24 horas todos os dias nos 8,4
mil quilômetros de rodovias
concedidas paulistas. O atendimento auxilia desde uma simples
troca de pneu até a remoção de
vítimas de acidentes e prestação
de primeiros socorros.
Quem for viajar com os ônibus do transporte intermunicipal
deve ficar atento à segurança e
nunca contratar empresas clandestinas. A fiscalização nas rodovias
será intensificada para coibir os
irregulares. O serviço clandestino expõe os passageiros a vários
riscos, uma vez que o veículo não
é vistoriado para esse fim e não
há garantia de que o motorista seja
devidamente habilitado.
A Artesp fiscaliza as questões
mecânicas e de conforto da frota cadastrada. Os passageiros
que encontrarem irregularidades
podem entrar em contato com a
Ouvidoria da Artesp (fone
0800.727.83.77
ou
email ouvidoria@artesp.sp.gov.br).
Nas viagens rodoviárias, o
passageiro deve manter-se sentado e com cinto de segurança.
Também é importante não carregar objetos pontiagudos ou
cortantes. As bagagens de mão
devem ser acomodadas no porta-embrulhos e as maiores, no
bagageiro.

Com apoio do Governo de São
Paulo, Azul confirma novos voos
O Governador João Doria e
o Secretário Estadual de Turismo, Vinicius Lummertz, anunciaram na quinta-feira (18), no Palácio dos Bandeirantes, novos
voos da Azul Linhas Aéreas Brasileiras para os municípios de
Araraquara, no interior, e Guarujá, no litoral paulista.
A ampliação da malha aérea
no Estado é resultado do programa “São Paulo Pra Todos”, que reduziu o imposto da alíquota cobrada sobre o querosene de aviação de
25% para 12%. Como contrapartida, as companhias aéreas passarão a oferecer mais voos a partir
de diversos aeroportos paulistas.
“São Paulo é o maior emissor de turismo do Brasil e da América Latina”, afirmou o Governador.
“Isso implica em aumento do fluxo de passageiros para o interior
do Estado e também para outros
destinos em todo o Brasil”, acrescentou. “Turismo não é tratado
como acessório, aqui é uma polí-

tica de governo”, frisou Doria.
O município de Araraquara
possui 230 mil habitantes e voltará ao cenário da aviação nacional, recebendo um voo diário para
a cidade de Campinas a partir do
dia 1º de setembro. Com ligação
direta ao Aeroporto Internacional
de Viracopos, os passageiros que
partirem de Araraquara terão a
possibilidade de se conectar a 60
destinos dentro e fora do Brasil.
Em relação ao Guarujá, com
380 mil habitantes, a expectativa
da Azul é operar voos do litoral
paulista para os aeroportos de
Santos Dumont, no Rio de Janeiro, Belo Horizonte, em Minas
Gerais, e Curitiba, no Paraná. O
início das operações dependerá
da conclusão de obras estruturais
no aeroporto de Guarujá.
“É fundamental que o hub paulista cresça para aumentar a conectividade aérea do Brasil”, declarou o Secretário Estadual de
Turismo, Vinicius Lummertz.

“Nós precisamos fortalecer o
hábito de voar. Quanto mais passageiros voarem, melhores tarifas nós teremos”, concluiu.
Os voos serão operados com
aeronaves modelo ATR 72-600,
com capacidade para até 70 passageiros. Assim, a Azul amplia de
10 para 12 o total de cidades
atendidas pela companhia em São
Paulo, com médias de 36 voos
diários entre destinos paulistas.
A iniciativa também permite
que a Azul fortaleça o hub de conexões em Campinas e a presença da companhia em Guarulhos.
De junho até dezembro deste
ano, serão nove novas ligações
diretas: Campinas – Sinop (MT),
a partir de junho; Guarulhos –
Manaus (AM), Campinas – Imperatriz (MA), Campinas – Aracaju
(SE), Campinas – Natal (RN),
Campinas – São Luís (MA) e
Campinas – João Pessoa (PB),
em julho; Campinas – Vitória da
Conquista (BA), a partir de agos-

to; e Campinas – Cabo Frio (RJ)
em dezembro de 2019.
São Paulo Pra Todos
A despesa das empresas aéreas com combustível chega a até
40% de todo o custo operacional
de cada voo. Com a redução do
ICMS cobrado sobre o combustível aéreo, o Governo de São Paulo
pediu contrapartidas para aumentar
o fluxo de pousos e decolagens dentro do Estado, principalmente em
cidades que ainda não eram atendidas por linhas comerciais regulares.
Pelo acordo firmado em fevereiro, o setor aéreo se comprometeu a criar 70 novos voos e
490 partidas semanais, aumentando a oferta de destinos em todo
o país. Ao todo, as novas frequências vão atingir aeroportos de
38 cidades em 21 estados. A desoneração tributária terá efeito a
partir de 1º de junho e será compensada pelo impacto econômico gerado pelas contrapartidas.

Governo anuncia bônus de R$ 537,4 mi
para 205,8 mil servidores do ensino
O Governador João Doria
anunciou na quinta-feira (18) pagamento do bônus por merecimento a 205.832 mil professores e servidores da Secretaria da
Educação do Estado e do Centro
Paula Souza (CPS). O valor a ser
pago é de R$ 537,4 milhões.
“É o Governo de São Paulo
cumprindo a sua obrigação no
plano da Educação com os bônus, com a forma correta e justa, de contemplar aqueles que
cumpriram suas metas ou ultrapassaram as suas metas na Educação de São Paulo”, destacou
o governador João Doria.
Pela Educação, o valor total
do bônus é de R$ 425,4 milhões
de pagamento de bônus por mé-

rito a 187.655 mil professores
e servidores da Secretaria da
Educação do Estado. Deste total, a maioria (152.194) é de servidores do magistério e receberá R$ 375,5 milhões. O benefício é calculado a partir das notas do Idesp (Índice de Desenvolvimento da Educação de São
Paulo). O montante será depositado, em folha suplementar em
23 de abril.
Para quem atingiu 120% da
meta o valor pode chegar até
aproximadamente 1,2 salários.
Já quem atingiu 100% o valor
pode ser até próximo de 1 salário. Quando a meta não é atingida, é calculado o avanço da escola proporcional. Neste ano, o

valor médio do bônus será de R$
2,3 mil – e o maior pagamento é
de R$ 21 mil.
“O acompanhamento de todas as nossas escolas tem sido a
prioridade, tendo como principal foco a aprendizagem, que é
o nosso ponto central de atenção para a Educação do Estado
de São Paulo”, destacou Rossieli Soares.
Já pelo CPS, serão destinados R$ 112 milhões, beneficiando mais de 18 mil servidores,
sendo 13.617 professores de
Faculdades de Tecnologia (Fatecs) e Escolas Técnicas (Etecs)
estaduais, além de 4.560 administrativos. O valor médio do
bônus é de R$ 4.705,61, poden-

do chegar até 1,08 salário.
“Traçar metas e indicadores
é de suma importância para levar os profissionais a percorrerem o caminho a atingir estas
metas”, destacou Laura Laganá,
diretora do CPS.
Além de professores do Ensino Fundamental e Médio, diretores, agentes de organização
e equipes técnicas das escolas e
órgãos centrais também têm direito ao bônus. Para chegar ao
valor individual, a Secretaria
considera se a unidade avançou,
atingiu ou superou a meta estipulada para o período. Os servidores precisam ainda ter trabalhado, no mínimo, em dois terços do ano letivo.

DERSA lança app das Travessias
Litorâneas para sistema IOS
O aplicativo das Travessias
Litorâneas para smartphones
ganhou na quinta-feira (18) a
versão para sistema IOS. Lançado oficialmente em 28 de fevereiro pela DERSA – Desenvolvimento Rodoviário S/A, o app
estava disponível apenas para
usuários do sistema Android e
teve, até o momento, mais de
dois mil downloads.
Com ele, é possível ter acesso a diversas informações, em
tempo real, das Travessias Litorâneas do Estado, administradas
pela companhia. A ferramenta
permite que o usuário programe

antecipadamente a viagem e possa optar, eventualmente, por rotas alternativas, caso não queira
utilizar as balsas.
Durante a Operação Páscoa
2019, a expectativa é que
263.819 usuários utilizem os serviços administrados pela DERSA
no Litoral Norte, centro e sul,
sendo 133.159 veículos, 40.095
bicicletas e 90.565 pedestres.
O maior movimento é previsto para a Travessia Santos/
Guarujá, onde são esperados
mais de 122 mil usuários, sendo quase 95 mil veículos. Em
seguida, vem a Travessia São

Sebastião/Ilhabela, com previsão
de mais de 51 mil usuários, sendo mais de 23 mil veículos.
Para ter acesso ao aplicativo
é só baixar o app no aparelho
celular através Google Play, para
quem dispõe do sistema Android, e pela App Store, para
quem dispõe do sistema IOS, na
plataforma da marca Apple.
São fornecidas informações
sobre tempo de embarque, condições climáticas, quantidade de
embarcações em operação, valores das tarifas e pesos permitidos para cada veículo, alertas
sobre passagem de navios e ou-

tros fatores que interfiram na
travessia. Os usuários também
poderão visualizar as câmeras de
monitoramento de cada sistema.
O aplicativo das Travessias
surgiu após uma recente pesquisa encomendada pela DERSA,
que apontou que 59% dos usuários das Travessias Litorâneas
buscam informações através do
site da Empresa. Desses usuários, 87% utilizam aparelhos celulares para acessar o conteúdo,
o que mostrou clara necessidade de um app, com layout e operacionalidade próprios para este
meio.
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Guedes diz que está preparando
sequência de medidas fortes e positivas
O ministro da Economia,
Paulo Guedes, anunciou que o
governo está preparando uma
sequência de medidas “extraordinariamente fortes e positivas”
para o país.
“Tem coisas excelentes sendo preparadas, como choque de
energia barata, o pacto federativo, a redução e simplificação dos
impostos, as privatizações”, disse, em entrevista à Globonews,
na noite da quarta-feira (17).
O ministro, no entanto, condicionou a implementação das
medidas à organização das contas públicas, com a aprovação da
reforma da Previdência.
Paulo Guedes disse que o
governo tem uma estratégia para
a aprovação da reforma. “Eu não
posso falar onde a gente cede. A
gente tem uma estratégia de negociação. A gente está preparado
para ceder em algumas coisas e
não ceder em outras”, disse.
Reforma tributária
Guedes também informou

que o secretário da Receita,
Marcos Cintra, estuda unificar
tributos para criar um imposto
único federal. Segundo o ministro, estão sendo analisadas as
bases de tributos como a Contribuição Social sobre Lucro
Líquido (CSLL), o Imposto sobre Produtos Industrializados
(IPI), o Programa de Integração
Social (PIS) e a Contribuição
para Financiamento da Seguridade Social (Cofins).
De acordo com o ministro,
o imposto federal será diferente da antiga Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira (CPMF). “Sim, vamos
fundir [tributos]. Estamos estudando a base. Esse é o IVA [Imposto sobre o Valor Agregado,
proposta que visa unificar impostos cobrados do consumidor]. É
isso que estamos estudando aqui,
o IVA federal”, disse.
Petrobras
Paulo Guedes disse que o
presidente Jair Bolsonaro tem

lhe dado apoio para cuidar da
economia do país. “Por enquanto não posso me queixar. Eu não
fui atingido na minha autonomia”, afirmou.
Segundo Guedes, o presidente Jair Bolsonaro não pediu
ao presidente da Petrobras, Roberto Castello Branco, para suspender o reajuste do diesel na
última sexta-feira (12), mas telefonou para pedir explicações
sobre o aumento. “Em nenhum
momento ele mandou suspender
o reajuste. O presidente da Petrobras é que teve a atenção de
explicar para o presidente e depois, o jogo que segue”, disse.
Apesar disso, Guedes disse
que a situação não aconteceu da
melhor forma. “É natural que ele
como presidente se precipite.
Aconteceu da melhor forma?
Claro que não”, disse. Para Guedes, o presidente ficou preocupado com a dimensão política do
reajuste.
Nesta terça-feira (16), após
reunião com o presidente, Gue-

des e o ministro de Minas e
Energia, Bento Albuquerque, disseram que o governo está comprometido em não manipular
preços e em aumentar a transparência da Petrobras.
A empresa anunciou o aumento de R$ 0,10 por litro de
diesel nas refinarias. O valor
do combustível sobe dos atuais R$ 2,14 para R$ 2,24, em
média, nos 35 pontos de distribuição no país.
Segundo Guedes, havia preocupação com as reivindicações
dos caminhoneiros, que fizeram
greve no ano passado, paralisando o país. De acordo com o ministro, o reajuste do diesel não
é a principal reivindicação dos
caminhoneiros, mas sim a questão de segurança nas estradas,
relacionadas à pavimentação e
local adequado de descanso sem
risco de assaltos. Ele acrescentou que de 13 reivindicações dos
caminhoneiros, o preço do combustível é a décima-segunda.
(Agencia Brasil)

Governo faz novas mudanças
no Ministério da Educação
O ministro da Casa Civil,
Onyx Lorenzoni, exonerou na
quinta-feira (18) o diretor
de Avaliação da Educação
Básica do Instituto Nacional
de Estudos e Pesquisas Educ a c i o n a i s A n í s i o Teixeira
(Inep), Paulo Cesar Teixeira
e Ricardo Machado Vieira,
que era assessor especial do
ministro da Educação. As demissões foram publicadas no
Diário Oficial da União.

Vieira foi nomeado secretário-executivo do MEC no final
de março, na gestão do então
ministro Ricardo Vélez.
Quando o atual ministro,
Abraham Weintraub, assumiu,
anunciou que o cargo seria
ocupado por Antonio Paulo
Vogel de Medeiros.
Já Teixeira pediu demissão
também no final do mês passado, quando o então presidente do Inep, Marcus Vini-

cius Rodrigues, foi exonerado. A demissão, que foi oficializada hoje, ocorreu após o
anúncio de que a avaliação da
alfabetização não seria realizada este ano, mas apenas em
2021. Logo apóis, o MEC revogou a medida que definia o
adiamento.
Entre outras atribuições, a
diretoria de Avaliação da Educação Básica do Inep é responsável pelo Exame Nacional do En-

sino Médio (Enem).
Weintraub assumiu a pasta
no último dia 9. A gestão do exministro Ricardo Vélez foi marcada por polêmicas e pela troca
de pelos menos 10 cargos do
alto escalão do ministério e órgãos vinculados
Na cerimônia de posse, o
presidente Jair Bolsonaro afirmou que Weintraub terá liberdade para escolher a equipe de sua
pasta. (Agencia Brasil)
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Movimento nos aeroportos deve
crescer 2% no feriado, diz Infraero

No feriado prolongado da
Semana Santa, o movimento de

passageiros nos aeroportos administrados pela Infraero deve

crescer 2%. A expectativa é
que entre a sexta-feira (18) e
segunda-feira (22), 1,05 milhão de viajantes passem pelos
terminais. Na quinta-feira e segunda (22) serão os dias de maior movimentação.
Com o movimento maior nos
próximos dias, a Infraero vai intensificar os trabalhos d a s
equipes de segurança de
operações e também fez manutenção preventiva de esteiras de bagagem, elevadores e escadas rolantes. No
ano passado, no mesmo feriado, foram contabilizados
1,03 milhão de passageiros.
A Infraero administra aeroportos
como o Santos Dumont, no Rio

de Janeiro, e de Congonhas, em
São Paulo.
No aeroporto de Brasília, o
feriado de Páscoa terá 27 voos
extras. A estimativa da Inframerica, consórcio que administra
o aeroporto, é de um movimento entre 201 mil e 230 mil
passageiros entre hoje e segunda. O dia mais movimentado deve ser hoje. No domingo
pela tarde e segunda de manhã
também é esperado que o fluxo
se intensifique.
A Inframerica alerta os viajantes que, para evitar atrasos,
cheguem com 1h30 de antecedência para voos domésticos e
2h30 para os voos internacionais. (Agencia Brasil)

Ministério divulga regras para
policiamento comunitário
Portaria publicada pelo
Ministério da Justiça e Segurança Pública no Diário Oficial da União de quinta-feira (18) estabelece as regras
que deverão nortear a criação
e a estruturação de um sistema nacional de policiamento
comunitário, procurando
aproximar as polícias das comunidades.
Ainda que no Brasil, as
primeiras iniciativas de implantação da Polícia Comunitária tenham surgido logo
após a entrada em vigor da
Constituição Federal de
1988, e que alguns estados e
municípios já adotem o modelo, as diretrizes nacionais
e o manual elaborado pelo
ministério com a colaboração de representantes de 26
estados e do Distrito Federal
se inspira no modelo japonês.
A iniciativa estava em estudo desde 2014, quando a assinatura de um acordo de cooperação técnica celebrado
entre Brasil e Japão permitiu
que 67 policiais brasileiros
viajassem ao país asiático,
onde receberam capacitação
para atuar como gestores de
polícia comunitária. De volta

ao Brasil, estes profissionais
atuaram como os primeiros
multiplicadores da filosofia,
capacitando a outros 324
agentes.
De acordo com o Ministério da Justiça, as ações de
policiamento comunitário
devem ir além do policiamento ostensivo, levando em conta as principais reivindicações da comunidade como,
por exemplo, a falta de iluminação pública e outros aspectos que, embora não necessariamente do âmbito da segurança pública, impactam o setor. A portaria prevê, inclusive, que o cidadão passe a ser
visto como “cliente” das instituições de segurança pública, “que devem manter seu esforço e foco em prol da sociedade, materializando o
conceito de que a Segurança
Pública é um bem imaterial”.
Com data de 12 de abril –
dia em que o ministério apresentou a iniciativa durante
evento que contou com a presença do embaixador do Japão no Brasil, Akira Yamada,
e de representantes dos estados e autoridades -, a Portaria nº 43 é assinada pelo se-

cretário Nacional de Segurança Pública, Guilherme
Theóphilo.
O documento estabelece
18 diretrizes para o policiamento comunitário, que passam pela necessidade de visão
sistêmica do modelo, “que
deve permear toda a instituição policial e não apenas
constituir um programa de
policiamento ou fração de
efetivo”, e ser entendida
como uma “filosofia e estratégia organizacional” que
deve constar dos cursos de
formação e aperfeiçoamento
dos policiais.
A diretriz número 3 estabelece que, nas ações específicas de policiamento comunitário, deverão ser empregados, preferencialmente, agentes recém-formados. E que
estes devem ser destacados
para este fim por períodos
que “propiciem o estabelecimento de laços de confiança
com a comunidade local”.
Outra orientação é que as
polícias realizem ações sociais como meio de aproximarem-se da comunidade, “de
forma a contribuir com o policiamento comunitário e não

como um fim” em si. O texto
ministerial, no entanto, ressalta que estas ações de aproximação comunitária devem
ocorrer por um determinado
período, conforme a dinâmica operacional de cada instituição, já que, “oneram o efetivo profissional imprescindível para a atividade policial
e devem ter sua continuidade
preferencialmente empreendida por voluntários oriundos
da comunidade”. Não estão
incluídas nesta ressalva as palestras que policiais promovem em escolas, como as de
conscientização quanto aos
riscos envolvidos no uso de
substâncias psicoativas.
A portaria prevê a colaboração federativa para a multiplicação de boas práticas e
aperfeiçoamento do sistema;
agilidade na troca de informações entre as esferas federal,
estadual e municipal; sistematização de um modelo de avaliação das ações de policiamento comunitário e a criação
de Conselhos Comunitários de
Segurança ou organismos similares que possibilitem a participação de especialistas e da
sociedade. (Agencia Brasil)

Rússia confirma
primeiro encontro
entre Putin e Kim
Jong-un
Em meio a tensões entre Washington e Pyongyang, o líder
norte-coreano, Kim Jong-un, agendou uma visita à Rússia para
um encontro com o presidente Vladimir Putin. O Kremlin confirmou, na quinta-feira (18)), que uma reunião entre Kim e Putin ocorrerá nesta segunda metade de abril.
“O presidente da Comissão de Assuntos Estatais da República Popular Democrática da Coreia, Kim Jong-un, visitará a Rússia na segunda quinzena de abril, a convite de Vladimir Putin”,
informou o Kremlin em comunicado.
O governo russo anunciou o encontro poucas horas depois
de a Coreia do Norte ter divulgado testes de uma nova “arma
tática”, capaz de transportar uma “ogiva poderosa”, e ter condicionado a continuidade do diálogo com Washington à saída do secretário de Estado dos Estados Unidos (EUA), Mike Pompeo,
da equipe de negociações.
O encontro entre Putin e Kim ocorre num momento em que
Moscou busca desempenhar papel relevante nas crises globais.
A Rússia amparou militarmente o regime sírio de Bashar Al Assad e, recentemente, enviou aviões de guerra ao governo de Nicolás Maduro, na Venezuela.
O porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, já tinha afirmado
nesta semana que uma reunião entre Putin e Kim estava sendo
“preparada”, sem oferecer detalhes sobre a data e o local.
Putin participará do fórum sobre a nova rota da seda chinesa,
que será realizado em Pequim nos dias 26 e 27 de abril. Por isso,
não está descartado que o presidente russo se reúna com Kim
antes ou após a viagem à China.
A imprensa russa indicou que o encontro pode ocorrer no
campus da Universidade Federal do Extremo Oriente (UFLO),
na ilha Russki, ao sul de Vladivostok, onde as aulas nos dias 24 e
25 de abril teriam sido canceladas devido a uma “visita de delegações oficiais”.
Nas últimas semanas, aumentou a expectativa em relação à
que seria a primeira cúpula entre os líderes russo e norte-coreano, por causa das viagens recíprocas de funcionários do alto escalão dos dois países, após o fracasso do encontro em Hanói
sobre desnuclearização, entre a Coreia do Norte e os Estados
Unidos.
O chefe de gabinete de Kim e encarregado da logística de
suas viagens ao exterior, Kim Chang-son, viajou a Moscou e a
Vladivostok entre 19 e 25 de março. Além disso, ele foi visto
nos últimos dias inspecionando as medidas de segurança da Estação Ferroviária de Vladivostok, segundo um funcionário citado pela agência russa Ria Novosti.
Por sua vez, o ministro do Interior da Rússia, Vladimir Kolokoltsev, visitou Pyongyang há duas semanas.
Esta seria a primeira viagem de Kim à Rússia, que tem laços
relativamente fortes com Pyongyang e fornece ajuda alimentar.
Seu pai, Kim Jong-il, visitou o país em 2001, 2002 e 2011, e nas
três ocasiões viajou em seu trem blindado. (Agencia Brasil)

Tremor de magnitude
6,1 na escala Richter
atinge leste de Taiwan
Um forte tremor de magnitude 6,1 na escala Richter atingiu
hoje o leste de Taiwan, informaram os serviços meteorológicos da ilha.
O abalo foi sentido por volta das 13h (6h em Lisboa), com
epicentro localizado a cerca de dez quilómetros a noroeste de
Hualien, na costa leste da ilha.
Até o momento, não há registro de vítimas ou danos materiais.
O terramoto abalou edifícios na capital da ilha, Taipé, que
fica ao norte, a cerca de 115 quilômetros de distância.
Em fevereiro do ano passado, 17 pessoas morreram e 280
ficaram feridas em Hualien, em consequência de um tremor de
magnitude 6,4 na escala Richter. (Agencia Brasil)

Jerônimo Antunes
renuncia do cargo no
Conselho da Petrobras
A Petrobras informou na
quinta-feira (18) que Jerônimo
Antunes renunciou ao cargo de
membro do Conselho de Administração da estatal, por razões
pessoais. Ele também sai dos
comitês do conselho dos quais
fazia parte.
Em nota, divulgada na manhã
de quinta-feira (18), a Petrobras
informou que “aguardará a indicação do substituto pelo acionista controlador”, que é a União.
O indicado será submetido
aos procedimentos internos de
governança corporativa, incluindo a análise de conformidade e
integridade necessária ao processo sucessório da Petrobras.

Em janeiro, por decisão do
Conselho de Administração, Jerônimo Antunes assumiu interinamente as funções da presidência do colegiado após as renúncias do então presidente do Conselho de Administração da Petrobras, Luiz Nelson Guedes de
Carvalho, e do conselheiro Francisco Petros Oliveira Lima Papathanasiadis, no dia 1º.
Jerônimo Antunes se tornou
membro do Conselho de Administração da Petrobras em julho
de 2015. Desde setembro do mesmo ano, passou a integrar o Comitê de Auditoria, do qual ocupou
a presidência a partir de agosto
de 2016. (Agencia Brasil)
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Brasil cai três posições em
ranking de liberdade de imprensa
Foto/Marcos Cor rêa/PR

Bolsonaro diz que Exército
sempre esteve ao lado da
vontade nacional

Solenidade em comemoração dos 371 anos do Exército
Brasileiro
Ao participar na quinta-feira (18) de solenidade em comemoração dos 371 anos do
Exército Brasileiro, no Quartel-General do Ibirapuera, em
São Paulo, o presidente Jair
Bolsonaro disse que o Exército “sempre esteve ao lado da
vontade nacional” nos momentos difíceis que a nação passou.
A instituição completa 371
anos nesta sexta-feira (19).
Em seu discurso, ele ressaltou que o governo precisa da
mídia para que “a chama da democracia não se apague”. “Precisamos de vocês cada vez
mais, palavras, letras e imagens, que estejam perfeitamente emanadas com a verdade. Nós, juntos, trabalhando
com esse objetivo, faremos um
Brasil maior, grande, e reconhecido em todo o cenário
mundial. É isso o que nós queremos, as pequenas diferenças
fiquem para trás. O Brasil é
maior do que todos nós juntos”, afirmou.
Bolsonaro ainda destacou a
necessidade de união para o
desenvolvimento do país. “Tenho certeza que, sozinho, não
chegarei a lugar algum. Preci-

samos de todos vocês, civis e
militares, ao lado do Brasil,
para colocá-lo realmente no
lugar que ele merece”.
Colégio militar
O presidente elogiou o prefeito de São Paulo, Bruno Covas, presente na cerimônia, pela
“construção do maior colégio
militar do Brasil, no Campo de
Marte”. “Nós faremos todo o
possível para que, em cada capital de estado, onde, porventura, não exista colégio militar,
nós construiremos lá também”,
acrescentou.
Bolsonaro também elogiou
“as escolas militarizadas no estado do Amazonas e Goiás que
estão dando um exemplo enorme de como se faz educação
de verdade sem desmerecer as
demais boas escolas particulares e públicas que temos no
Brasil”.
O Dia do Exército é celebrado em 19 de abril em alusão à Batalha dos Guararapes,
quando brancos, negros e índios defenderam a pátria contra
invasores holandeses em Pernambuco, no ano de 1648.
(Agencia Brasil)

Polícia Militar do
Estado de São Paulo
contratará 190
alunos-oficiais
A Polícia Militar de São Paulo vai abrir, no dia 22 de abril, às
10h, as inscrições para a contratação de 190 alunos-oficiais. Os
cadastros deverão ser realizados, exclusivamente, pelo site da
Vunesp até dia 6 de junho, às
23h59. A taxa é de R$ 130.
Os interessados precisam
ser brasileiros, ter entre 17 e 30
anos, exceto para o candidato já
pertencente aos quadros da Po-

lícia Militar paulista, e estar em
dia com as obrigações eleitorais
e militares e ter concluído o Ensino Médio. As mulheres precisam ter altura mínima de 1,55
metro e os homens, de 1,60 m.
A remuneração inicial do aluno-oficial é de R$ 3.116,76,
incluindo o salário-base, o Regime Especial de Trabalho Policial (RETP) e o valor de insalubridade.

Levantamento divulgado na
quinta-feira (18) pela organização internacional Repórteres
sem Fronteiras (RSF) mostra
que o Brasil ocupa a 105ª posição, em uma lista de 180 países,
no Ranking Mundial da Liberdade de Imprensa. Na edição anterior, divulgada no ano passado,
o país estava em 102º lugar.
Segundo o relatório, o mundo passa por um momento de
uma “mecânica do medo”, mostrando que o ódio aos jornalistas se transformou em violência,
o que aumenta o temor entre os
profissionais de imprensa.
O ranking divide o mapa de
países em cinco cores. Mesmo
naqueles que oferecem melhores
condições aos jornalistas, os critérios de liberdade de imprensa
caíram. No ano passado, 26% dos
países analisados estavam classificados em situações “boa” ou
“relativamente boa”. Este ano, a
proporção caiu para 24%. A Noruega se manteve na liderança da
liberdade de imprensa. A Finlândia subiu duas posições e alcançou o segundo lugar, deixando a
Suécia em terceiro. No total, 15
países são considerados com situação boa, com a cor branca no
mapa. No ano passado eram 17.
Os países considerados em

situação “difícil” e “muito grave”, em preto, representam 40%
do total, 1 ponto percentual a
mais do que no ano passado. O
Turcomenistão perdeu duas posições e chegou ao último lugar
do ranking, antes ocupado pela
Coreia do Norte, que ficou em
penúltimo. Em 178º, está a Eritreia, e a China fica em 177º,
devido ao alto controle estatal
sobre as comunicações.
A Nicarágua perdeu 24 posições e ficou em 114º, após
agressões, perseguições e prisões de jornalistas vistos como
oponentes do regime do presidente Daniel Ortega. Na Venezuela, as represálias a jornalistas, detenção de profissionais
estrangeiros e corte de sinal de
emissoras críticas ao governo
fizeram o país perder cinco posições, ficando em 148º lugar.
Segundo o diretor da RSF
para a América Latina, Emmanuel Colombié, o Brasil está na
pior posição desde que o
ranking começou a ser publicado, em 2002. Ele cita o assassinato, no ano passado, de quatro
jornalistas no país por causa do
exercício da profissão. O Brasil
fica atrás apenas do México, que
registrou o assassinato de dez
jornalistas no ano passado e fi-

cou em 144º no ranking em termos de violência na região.
Segundo Colombié, a situação piorou muito no ano passado, com pelo menos 150 ataques
a jornalistas no contexto eleitoral.
“A proliferação de estratégias de
desinformação, em particular durante o período eleitoral, e um discurso público cada vez mais orientado para a crítica à imprensa alavancaram um sentimento de desconfiança para o jornalismo e os
jornalistas. Uma desconfiança que
frequentemente se materializa em
discurso de ódio, campanhas de difamação, processos judiciais
abusivos e acaba configurando
uma autocensura.”
No mapa, o Brasil aparece
com uma situação classificada
como “problemática”, identificada com a cor laranja. Para o
diretor da RSF, o país corre o
risco de mudar o status no próximo ano para “situação difícil”,
em vermelho, onde estão os Estados Unidos, do presidente
Donald Trump. O país também
caiu três posições no último levantamento, indo do 45º para o
48º, mas mudando a cor de amarela, classificada como “situação
relativamente boa”, para laranja.
O diretor da RSF cita também como problemáticos os

obstáculos impostos aos jornalistas na cobertura da posse presidencial, no dia 1º de janeiro,
quando os profissionais tiveram
a circulação pelos espaços da
Esplanada dos Ministérios restrita, além da unificação da emissora pública TV Brasil com o
canal estatal NBR, o que, segundo ele, “é um péssimo sinal para
a comunicação pública do país”,
já que “a comunicação pública
deve estar separada da comunicação governamental, se não estamos falando de propaganda”.
Para o diretor-presidente da
Empresa Brasil de Comunicação (EBC), Alexandre Henrique Graziani, responsável pela
nova TV Brasil, “é importante
destacar que não há o que se falar de fusão”. “A nova TV Brasil
está no ar com programação voltada para conteúdos de comunicação pública, com a programação informativa, educativa, artística, cultural, regional, científica, de cidadania e de recreação,
conforme prevê a legislação sobre o tema. Assim como a comunicação estatal tem seu espaço garantido na programação.
Desta forma, com ambos os sistemas – público e estatal – funcionando em complementariedade”, destaca. (Agencia Brasil)

Censura é ilegítima e autocrática,
diz Celso de Mello
O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Celso de
Mello divulgou na quinta-feira
(18) uma manifestação na qual
afirma que qualquer tipo de censura é incompatível com as liberdades fundamentais garantidas pela Constituição. Mello é
o membro mais antigo da Corte
e tomou posse em 1989.
Em nota divulgada à imprensa, o ministro não citou o caso
concreto, mas se referiu às decisões proferidas pelos ministros Alexandre de Moraes e Dias
Tof foli, presidente do STF, no
inquérito aberto pelo próprio
presidente para apurar notícias
falsas (fake news) e ofensas contra ministros do tribunal.
“A censura, qualquer tipo de
censura, mesmo aquela ordenada pelo Poder Judiciário, mostra-se prática ilegítima, autocrática e essencialmente incompatível com o regime das liberdades fundamentais consagrado
pela Constituição da República”,
disse o ministro.
Celso de Mello também disse que o Estado não pode cercear a livre circulação de ideias
para inviabilizar o exercício das
atividades da imprensa. “O Estado não tem poder algum para interditar a livre circulação de
ideias ou o livre exercício da liberdade constitucional de manifestação do pensamento ou de
restringir e de inviabilizar o direito fundamental do jornalista
de informar, de pesquisar, de in-

vestigar, de criticar e de relatar
fatos e eventos de interesse público, ainda que do relato jornalístico possa resultar a exposição de altas figuras da República”, afirmou.
Veja a íntegra da nota:
“A censura, qualquer tipo de
censura, mesmo aquela ordenada pelo Poder Judiciário, mostra-se prática ilegítima, autocrática e essencialmente incompatível com o regime das liberdades fundamentais consagrado
pela Constituição da República.
O Estado não tem poder algum para interditar a livre circulação de ideias ou o livre exercício da liberdade constitucional de manifestação do pensamento ou de restringir e de inviabilizar o direito fundamental do
jornalista de informar , de pesquisar , de investigar , de criticar e de relatar fatos e eventos
de interesse público, ainda que
do relato jornalístico possa resultar a exposição de altas figuras da República.
A prática da censura, inclusive da censura judicial, além de
intolerável , constitui verdadeira perversão da ética do Direito
e traduz , na concreção do seu
alcance, inquestionável subversão da própria ideia democrática que anima e ilumina as instituições da República.
No Estado de Direito, construído sob a égide dos princípios que informam e estruturam a

democracia constitucional, não
há lugar possível para o exercício do poder estatal de veto, de
interdição ou de censura ao pensamento, à circulação de ideias
, à transmissão de informações
e ao livre desempenho da atividade jornalística.
Eventuais abusos da liberdade de expressão poderão constituir objeto de responsabilização “a posteriori”, sempre, porém, no âmbito de processos judiciais regularmente instaurados
nos quais fique assegurada ao
jornalista ou ao órgão de imprensa a prerrogativa de exercer,
de modo pleno, sem restrições,
o direito de defesa, observados
os princípios do contraditório e
da garantia do devido processo
legal.”
Inquérito sobre notícias
falsas
O caso envolvendo críticas
sobre a Corte nas redes sociais
começou no mês passado. Ao
anunciar a abertura do inquérito, no dia 14 de março, Toffoli
referiu-se à veiculação de “notícias falsas (fake news)” que
atingem a honorabilidade e a segurança do STF, de seus membros e parentes. Segundo ele, a
decisão pela abertura está amparada no regimento interno da
Corte.
Na segunda-feira (15), Alexandre de Moraes, que foi nomeado por Toffoli como relator
do inquérito, determinou a reti-

rada de reportagens da revista
Crusoé e do site O Antagonista
que citavam o presidente da Corte, Dias Toffoli.
No
dia
seguinte,
Moraes autorizou a Polícia
Federal a realizar buscas e apreensões contra quatro pessoas,
entre elas, o candidato ao governo do Distrito Federal nas últimas eleições, o general de Exército Paulo Chagas (PRP).
Em seguida, a procuradorageral da República, Raquel
Dodge, arquivou o inquérito,
mas Moraes rejeitou a medida.
Apesar de a procuradora entender que o arquivamento é um
procedimento próprio da PGR e
irrecusável, Moraes tomou a
manifestação como uma solicitação e entendeu que a medida
precisa ser homologada pelo
STF.
Repercussão
Em São Paulo, a deputada
federal Joice Hasselmann (PSLSP), líder do governo no Congresso Nacional, considerou
inadequada a medida do ministro Moraes com relação às reportagens. “Acho inadequado
para o ministro do Supremo ou
para qualquer um que integre
uma Corte tomar uma medida
dessa forma em relação à imprensa”. A deputada falou com os
jornalistas na quinta-feira (18)
após a comemoração dos 371
anos do Exército Brasileiro.
(Agencia Brasil)

Moraes revoga decisão
AGU cobra
que mandou site
R$ 2,1 bilhões desviados
retirar notícia do ar
do setor público
O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre
de Moraes revogou, há pouco, a
decisão que determinou a retirada de uma reportagem sobre o
presidente da Corte, ministro
Dias Toffoli, do site O Antagonista e da revista Crusoé.
A medida foi tomada após
críticas de membros da Corte, da
Procuradoria-geral da República (PGR), de parlamentares e de
entidades como a Ordem dos
Advogados do Brasil (OAB).
Na segunda-feira (15), por
determinação do ministro, o site
de notícias O Antagonista e a
revista Crusoé foram obrigados
a retirar da internet a reportagem
intitulada O amigo do amigo de
meu pai.
A decisão ainda determinou
que os responsáveis pelas publicações prestassem depoimento

na Polícia Federal (PF) e aplicação de multa de R$ 100 mil
em caso de descumprimento.
A matéria trata de uma citação feita pelo empresário Marcelo Odebrecht, um dos delatores da Operação Lava Jato, a um
codinome usado em troca uma
de e-mails com um ex-diretor da
empreiteira.
Segundo os advogados do
delator, a expressão “o amigo do
um amigo de meu pai” refere-se
ao ministro Dias Toffoli. O texto das mensagens não trata de
pagamentos ou de alguma situação ilícita. O caso teria ocorrido quando Toffoli era advogadogeral da União (AGU), durante
o governo da então presidente
Dilma Rousseff, sobre interesses da Odebrecht nas licitações
envolvendo usinas hidrelétricas.
(Agencia Brasil)

A Advocacia-Geral da União
(AGU) informou na quinta-feira (18) que está cobrando na Justiça o pagamento de R$ 2,1 bilhões desviados de autarquias
e fundações ligadas ao setor
público. De acordo com a
AGU, nos últimos três anos,
foram movidas 659 ações de
improbidade administrativa para
rever os valores.
A maioria das ações propostas ao Judiciário envolvem desvios na Previdência Social e na
aplicação indevida de recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação
(FNDE). No caso do Instituto Nacional do Seguro Social
(INSS), as fraudes mais comuns são falsificação de documentos para receber aposentadorias e auxílios, além

da contratação de pessoas
para comparecer às perícias
médicas no lugar do real beneficiário.
Nos recursos envolvendo
a educação foram encontradas fraudes na compra de merenda escolar. Em alguns municípios, notas fiscais indicavam a compra de alimentos de
primeira linha, mas insumos
mais baratos eram encontrados na dispensa das escolas.
O trabalho é coordenado
na AGU, por meio da Equipe
de Trabalho Remoto de Ações
de Improbidade Administrativa da Procuradoria-Geral Federal (ETR-Probidade), criada em 2016. Cerca de 200
ações por ano são ajuizadas
pelos procuradores federais
da equipe. (Agencia Brasil)
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Pietro Fittipaldi ao lado de seu companheiro de equipe
duro e a excelente preparação que memorou a chegada de Pietro.
fizemos nas últimas semanas “Estamos muito felizes com a
com os carros, já que tivemos um chegada do Pietro e tenho certebom desempenho em Lausti- za que ele vai agregar muito ao
zring. Estamos muito felizes em nosso projeto. Apesar de ser um
receber o Pietro ao lado do Jo- jovem, ele já tem uma grande
nathan e agora estamos totalmen- experiência e fez muito sucesso
te preparados para enfrentar qual- em diversas categorias. Com o
quer desafio na nossa temporada Jonathan, que também é bem tade estreia nesse campeonato fan- lentoso e também tem um histótástico, que é o DTM. Quero rico vencedor, Pietro formará
agradecer também ao Günther uma excelente dupla”, avalia
Steiner e a Haas F1 Team por Maurizio.
permitirem que o Pietro viesse
Pietro Fittipaldi também facorrer conosco. Temos uma tra- lou sobre a oportunidade de cordição de longa data na nossa equi- rer em uma das principais catepe de apostar na juventude e dar gorias do mundo. “Quero agradeoportunidades de verdade aos cer à Team WRT e à Audi Sport
jovens pilotos, os talentosos e pelo apoio e confiança. Eles me
rápidos, e isso sempre valeu a chamaram para participar de um
pena. Ficamos orgulhosos de campeonato bastante empolganentrar no DTM com o time mais te, como é o DTM. Provavelmenjovem de pilotos do grid de te é um dos campeonatos mais
competitivos do mundo e não
2019”, diz Vicent.
Diretor de projeto do DTM, consigo pensar em um desafio
Maurizio Leschiutta também co- mais empolgante que esse. O tes-

te em Lausitzring foi muito bom,
fizemos um ótimo trabalho e testamos tudo o que queríamos testar. Foi a minha primeira vez nessa pista e a minha primeira vez
com o Audi RS 5 do DTM, que é
diferente de qualquer outro carro que eu já tenha pilotado até
agora. Os treinos foram muito
úteis para me familiarizar com o
carro e começarmos a explorar
os limites. Sabemos que temos
muito trabalho pela frente e muito para aprender, mas estou definitivamente entusiasmado e satisfeito com esse nosso projeto
e com o grande número de pessoas que estão me apoiando”, diz
Pietro.
Diretor da Audi Motorsport,
Dieter Gass comemorou a chegada de Pietro. “Estou muito
contente com essa parceria da
WRT Team Audi Sport para contratar o Pietro Fittipaldi. Nós
sempre nos esforçamos para
tornar o DTM mais internacional e ter nomes famosos envolvidos. Ter o sobrenome Fittipaldi no DTM é uma ótima
notícia para o campeonato.
Apesar dele ter apenas 22
anos, o Pietro já provou seu
talento em várias categorias de
automobilismo e recentemente se tornou o piloto de testes
da Haas F1 Team. Estou ansioso para ver o que ele pode fazer
com o Audi RS 5 no DTM. Vincent Vosse formou um time de
jovens pilotos, que se encaixa
perfeitamente com nossa identidade no DTM”, diz Gaas.
A abertura da temporada 2019
do DTM começa no próximo dia
4 de maio em Hockenheim.

Foto/Matt Dunbar

Cinco brasileiros avançam na abertura
do Rip Curl Pro Bells Beach na Austrália

Italo Ferreira (RN)
Depois de esperar o mar melhorar, o Rip Curl Pro Bells Beach foi iniciado na quarta chamada do dia, as 12h00, mas não no
palco principal do segundo desafio do World Surf League Championship Tour na Austrália e sim
em Winkipop, onde rolavam
boas ondas de 3-4 pés. O potiguar Jadson André ganhou a primeira bateria e na terceira Filipe
Toledo fez os recordes do dia,
nota 8,27 e 15,87 pontos. O bicampeão mundial Gabriel Medina também estreou com vitória,
enquanto o defensor do título
desta etapa, Italo Ferreira, passou em segundo lugar na sua,
assim como Yago Dora na última da quinta-feira. Mais quatro
brasileiros ainda vão estrear nas
três baterias que restaram para
fechar a primeira fase e ficaram
para abrir a sexta-feira às 7h00
na Austrália, 18h00 da quintafeira no Brasil.
O grande destaque do primeiro dia foi Filipe Toledo, que na
terça-feira festejou seu 24.o ani-

versário e foi presenteado com
boas ondas para mostrar o seu
surfe moderno de manobras progressivas e inovadoras em
Winkipop. Ele fez as marcas a
serem batidas no Rip Curl Pro
Bells Beach já com as notas 7,00
e 7,60 que tinha recebido, mas
ainda aumentou o recorde de
pontos para 15,87 com o 8,27
recebido na última onda, completada com um aéreo perfeito. O
tetracampeão em Bells Beach,
Kelly Slater, passou junto com
ele superando por pouco o jovem
australiano Xavier Huxtable,
10,63 a 10,23 pontos.
“O vento está um pouco terral e foi uma bateria bem divertida”, disse Filipe Toledo. “Se
você escolher as ondas certas,
como a segunda das séries, ela
vai abrir uma par ede limpa
para fazer boas manobras e os
aéreos também, o que é bom
para mim. Eu usei uma prancha
hoje (quinta-feira) que tem uns
desenhos que a minha filha fez,
o que foi muito legal porque era

como se ela estivesse comigo lá
fora. Estou feliz por ter surfado bem e espero conseguir um
bom resultado aqui para brigar
pelas primeiras posições no
ranking”.
O Rip Curl Pro Bells Beach
já tinha começado com vitória
brasileira de Jadson André na primeira bateria. Ele começou bem
e liderou todo o confronto até
confirmar o primeiro lugar com
o 6,40 recebido em sua melhor
onda. O potiguar totalizou 12,23
pontos contra 9,97 do francês
Jeremy Flores e 8,20 do australiano Owen Wright, que terá que
aproveitar a segunda chance de
classificação para a terceira fase
para seguir na briga do título em
Bells Beach.
DEFENSOR DO TÍTULO –
Depois de Filipe Toledo fazer os
recordes do dia, dois brasileiros
entraram no confronto seguinte,
o atual campeão do Rip Curl Pro
vestindo a lycra amarela do Jeep
Leaderboard por ter vencido o
Quiksilver Pro Gold Coast, Italo
Ferreira, e o substituto do campeão mundial Adriano de Souza,
Caio Ibelli, vice-campeão em
Bells em 2017. Só que o havaiano Ezekiel Lau foi preciso na
escolha das ondas e só surfou
duas para vencer por 10,57 pontos. Foi uma bateria fraca de ondas e Italo passou em segundo
lugar com 10,06 contra 9,73 do
Caio, que terá outra chance de
avançar na primeira rodada eliminatória do campeonato.
Duas baterias depois, o bicampeão mundial Gabriel Medina enfrentou dois australianos e
só conseguiu tirar a vitória de
Ryan Callinan nas duas últimas
ondas que surfou e valeram notas 7,20 e 6,50. Com elas, atin-

giu 13,70 pontos para superar
os 13,00 que Callinan tinha
registrado na soma das suas
duas primeiras ondas, com
Harrison Mann ficando em
último com 7,87.
Mais dois brasileiros estrearam na quinta-feira e somente um
triunfou. O cearense Michael
Rodrigues ficou em último numa
disputa acirrada, decidida por
uma pequena diferença de pontos entre os três competidores.
O norte-americano Conner Coffin venceu por 10,77, o italiano
Leonardo Fioravanti passou em
segundo lugar com 10,60 e o brasileiro ficou em terceiro com
9,56 nas duas notas computadas.
Já o catarinense Yago Dora,
avançou direto para a terceira
fase em segundo lugar na bateria
que fechou a quinta-feira em
Winkipop. O vencedor foi o neozelandês Ricardo Christie por
11,83 pontos, contra 10,10 do
brasileiro e 8,04 do australiano
Wade Carmichael.
Restaram três baterias da rodada inicial que ficaram para
abrir a sexta-feira em Bells Beach. O novato na elite, Deivid Silva, vai estrear no primeiro confronto do próximo dia, no segundo entram Willian Cardoso e
Jessé Mendes com o bicampeão
mundial John John Florence e na
última está o outro estreante da
“seleção brasileira” esse ano,
Peterson Crisanto.
O Rip Curl Pro Bells Beach
está sendo transmitido ao vivo
pelo www.worldsurfleague.com
e pelo aplicativo e Facebook Live
da World Surf League. A primeira chamada da sexta-feira será as
6h45 da manhã na Austrália,
17h45 da quinta-feira no fuso
horário de Brasília.

Circuito Sul-Americano

Duplas brasileiras
representam o país
na etapa de
Camaçari (BA)
Torneio contará com legião de times do país em busca de
medalhas; Brasil lidera ranking nos dois naipes

Foto/ Wander Roberto

A WRT Team Audi Sport
anunciou nesta quinta-feira o brasileiro Pietro Fittipaldi como um
de seus pilotos para temporada
2019 do DTM. Ele será companheiro de equipe do sul-africano
Jonathan Aberdein no time belga, que é conhecido pelas conquistas nas categorias de GT e
TCR. A equipe fará sua estreia no
prestigiado campeonato de turismo alemão, considerado o mais
competitivo da Europa e um dos
principais do mundo.
Pietro faz parte de uma família histórica de pilotos, mas construiu uma carreira com seu próprio nome na América do Norte
e também na Europa. Ele foi campeão da NASCAR Whelen Late
Models em 2011 e ganhou o título da World Series em 2017,
além de ter conquistado os títulos da Fórmula Renault 2.0 Britânica e o MRF Challenge.
Em 2018, Pietro correu na
Indy, Mundial de Endurance, Super Fórmula Japonesa e no final
da temporada foi anunciado
como piloto de testes da Haas na
Fórmula 1 para 2019.
Pietro fez seu primeiro contato com o carro da WRT Audi
Sport nesta semana no teste coletivo de pré-temporada do DTM
em Laustizring, na Alemanha. O
brasileiro pilotou pela primeira
vez o Audi RS5 e trabalhou ao
lado de seu novo companheiro de
equipe, que também vem de uma
família de pilotos.
Chefe da equipe WRT Audi
Sport, Vicent Vosse elogiou o
trabalho da equipe antes do início da temporada. “Quero agradecer nossa equipe pelo trabalho

Foto/ Audi Sport

Pietro Fittipaldi é contratado
pela WRT Team Audi Sport

Ramon Gomes estará em Camaçari representando o Brasil
A quinta etapa do Circuito
Sul-Americano de vôlei de
praia 2019 acontece nesta semana, de sexta-feira (19) a domingo (21), em Camaçari (BA).
E o Brasil será representado
por uma legião de duplas em
busca de medalhas e da manutenção da liderança dos rankings masculino e feminino. Inclusive com a presença do campeão olímpico Ricardo (BA),
que no último final de semana
conquistou o heptacampeonato brasileiro.
Serão 11 duplas brasileiras
no naipe masculino. Ricardo,
que foi campeão nacional na
última semana ao lado de Álvaro Filho (PB), jogará o sul-americano com o capixaba Vinícius
(ES). Ele comentou a expectativa por atuar em casa enquanto ainda curte a conquista.
“Disputar esse torneio logo
após a conquista do meu heptacampeonato b r a s i l e i r o é
muito motivador, a cidade
está respirando o vôlei de
praia. Jogando ao lado do
Vinícius, um atleta dessa
nova geração, que está num
momento muito bom. Estamos felizes de fazer essa
parceria, isso vai ajudar, vamos nos divertir. O que está
marcando mais é o empenho
de todos em fazer um grande
evento”, disse Ricardo, que
completou.
“E é mais prazeroso pelo
fato de que ficará um legado do
vôlei de praia neste espaço, uma
quadra para as pessoas praticarem. Não só pelo esporte, mas
pelo que será deixado para a
comunidade. Vou ter amigos e
familiares participando desse
momento, um período muito
especial para mim, ainda saboreando essa conquista e recebendo o carinho das pessoas”.
Além de Ricardo/Vinícius,
participam do torneio Averaldo/
Bruno (TO/AM), Eduardo
Davi/Felipe Cavazin (PR), Ramon Gomes/Fernandão (RJ/
ES), Jô/Léo Vieira (PB/DF)),
Matheus Maia/Vinicius Cardoso (RJ), Anderson Melo/Jefferson (RJ/CE), Rafael/Renato (PB), Álvaro Andrade/Fábio
(SE/CE), Adelmo/Arthur (BA/
MS) e Pedro Resende/Rafa
(PB/PR).
Já no naipe feminino são 10
duplas que representam o país:
Val/Érica Freitas (RJ/MG),

Thâmela/Ingridh (ES/PR), Tainá/Victoria (SE/MS), Diana/
Andressa (PB/RJ), Carol Horta/Ângela (CE/DF), Juliana Simões/Aline Lebioda (PR/SC),
Rafaela/Jéssica (PA), Pity/Fabrine (BA), Sandressa/Rosimeire (AL) e Hegê/Talita
(CE). Ingridh, 19 anos, e Thamela, 18, representarão o país
pela primeira vez em um torneio adulto. A paranaense celebrou.
“Ficamos muito felizes
com a convocação, Thâmela
vem disputando algumas competições internacionais de
base, então vem de um ritmo
muito bom, de várias competições seguidas, especialmente ela. Queremos dar nosso
melhor, chegamos antes, nos
preparamos. Fizemos uma temporada boa, passando pela primeira vez no classificatório,
estamos contentes pela evolução, devemos isso aos profissionais que nos auxiliam. Cida
Lisboa (técnica), nossos técnicos Maringá e nossos patrocinadores”, disse Ingridh.
Os pontos obtidos em cada
etapa vão para o país, de acordo com a classificação final da
melhor dupla de cada nação
nos eventos. Ao final, os pontos são somados e o país na
liderança do ranking é declarado campeão geral. O Brasil
lidera o ranking feminino,
com 800 pontos, e aparece dividindo a primeira posição
com o Chile no masculino,
com 700 pontos.
O torneio em Camaçari
conta com 16 duplas em cada
gênero, divididas em quatro
grupos de quatro. Os dois melhores colocados de cada grupo avançam à fase eliminatória de quartas de final. Depois
a disputa segue para semifinal,
disputa de bronze e final.
O Circuito Sul-Americano
conta com cinco etapas regulares e dois torneios ‘Finals’,
com formato diferente, maior
pontuação e premiação, um
para o masculino e outro para
o feminino. Além de São Francisco do Sul (SC), Coquimbo
(Chile), Lima (Peru), Brasília
(DF) e agora Camaçari
(Bahia), os torneios ‘Finals’
serão em Resistência (Argentina), para o naipe feminino, e
Brasil, em cidade que será definida, no masculino.
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Novo Jeep Wrangler chega ao Brasil
Ícone da marca Jeep, o novo Wrangler
chega ao mercado brasileiro combinando sua
história lendária – com origem no pioneiro
Jeep Willys MB de 1941 – com uma inigualável combinação de capacidade off-road,
design autêntico, liberdade ao ar livre, motorizações avançadas e eficientes, comportamento dinâmico superior no asfalto e uma
série de recursos inovadores de segurança e
tecnologia.
A nova geração do Jeep Wrangler está
disponível na versão de acabamento Sahara
em duas carrocerias, de duas e quatro portas
(Unlimited), sempre com capota rígida removível e dividida em três partes. Esta última, com mais espaço interno e praticidade
para o dia a dia, conta ainda com o pacote de
acabamento Overland, que inclui rodas com
desenho diferente e capota e capa do estepe
na cor da carroceria – peças são pretas na
versão menor. Os preços sugeridos são de
R$ 259.990 (2p) e R$ 274.990 (4p).
O Jeep Wrangler 2019 reforça uma capacidade off-road graças a dois sistemas 4x4
avançados e, pela primeira vez uma caixa de
transferência de duas velocidades com tração
integral permanente e uma relação reduzida
de 2,72:1 na versão Sahara. Chamada de Selec-Trac, essa nova caixa de transferência é
intuitiva e permite que o condutor o configure e esqueça, enquanto a força é constantemente entregue às rodas dianteiras e traseiras. Entretanto, continuam existindo as posições específicas para off-road, com a tração 4x4 dividida igualmente entre os dois eixos e a 4x4 reduzida. Tudo sempre selecionado pelo seletor ao lado da alavanca de câmbio.
O novo design exterior do Wrangler é
ousado e rústico, com linha de cintura mais
baixa e janelas maiores para melhor visibilidade externa, especialmente nas trilhas.
A equipe de design do Jeep deu à lendária grade de sete fendas um olhar atualizado

que agora mostra as duas fendas nas pontas
se cruzando com os faróis, homenageando os
Jeep CJ (como o CJ-5 feito no Brasil entre
1957 e 1982). A parte superior da grade foi
suavemente inclinada para melhorar a aerodinâmica. Os novos faróis de LED e as luzes
de neblina aumentam a distinção do Wrangler. As luzes diurnas formam uma aura em
torno do perímetro exterior dos faróis e as
setas de direção em LED estão posicionados
na frente dos para-lamas trapezoidais. Atrás,
as tradicionais lanternas quadradas são de
LED.
A inclinação do para-brisa foi otimizada
para melhorar a aerodinâmica e possui um
novo design de quatro parafusos na parte
superior da moldura do para-brisa para permitir que ele possa ser rebatido mais facilmente. Uma nova barra transversal dianteira
agora conecta as colunas A e permanece no
lugar mesmo quando o para-brisa é dobrado,
permite que o espelho retrovisor central permaneça no lugar.
As novas e mais leves portas de alumínio de alta resistência têm um detalhe extremamente funcional: na dobradiça está impresso o tamanho da ferramenta necessária para
remover as portas. Como novidade, todos os
Wrangler apresentam barras esportivas coloridas, soldadas à carroceria e com alças integradas. Único SUV 4x4 para uso ao ar livre, o Wrangler pode ter todo o teto removido ou apenas os dois painéis frontais Freedom acima do motorista e passageiro. As
peças estão mais leves e é possível até retirar
somente a que fica sobre o condutor.
Nessa nova plataforma do Wrangler JL
(código da geração), a redução de peso foi
muito além das portas, capô, para-lamas dianteiros e tampa traseira de alumínio – material usado também no sistema de direção e
nos suportes do motor. O trabalho que fez o
Jeep Wrangler “emagrecer” cerca de 100 kg,
dependendo da versão, também incluiu uma

utilização ampla de aço de alta resistência.
Mecânica avançada
O novo motor turbo do Wrangler de 2
litros de gasolina, de 4 cilindros em linha e
injeção direta oferece 272 cv de potência e
40,8 kgfm de torque. Juntamente com um
novo câmbio automático de 8 marchas (três a
mais que antes), seu torque supera o do propulsor da geração anterior, o Pentastar V6. A
maior eficiência energética é auxiliada ainda
pelo sistema Stop/Start e até pela assistência
da direção, que agora é eletro-hidráulica.
Esse novo motor tem turbocompressor
twin-scroll (fluxo duplo) de baixa inércia com
uma válvula waste-gate de atuação eletrônica
para resposta e desempenho excepcionais,
mesmo em terrenos difíceis. O turbo é montado diretamente no cabeçote para melhorar
a durabilidade. Um circuito de refrigeração
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dedicado reduz a temperatura do ar de admissão, do corpo do acelerador e do turbo.
A injeção direta, juntamente ao turbo,
permite combustão mais eficiente e um maior desempenho, com sistema common-rail
de alta pressão (2.900 psi). Essas altas pressões produzem melhor pulverização do combustível e entrega de combustível mais precisa, dando mais rendimento.
O novo câmbio de oito marchas entrega
melhor desempenho em trilhas off-road e mais
suavidade no asfalto. Um conjunto único com
dois níveis de overdrive melhoram a economia de combustível em rodovia, gerando reduções em ruído, vibração e aspereza (NVH).
Uconnect de última geração
Pela primeira vez, o Jeep Wrangler oferece a quarta geração do conjunto multimídia
Uconnect, com tela de toque de 8,4 polega-

das. O novo sistema inclui recursos fáceis de
usar, potência de processamento aprimorada, tempos de inicialização mais rápidos e
gráficos de alta resolução. Além de navegação GPS própria e conectividade com os sistemas Apple Car Play e Android Auto. Outra exclusividade do Uconnect no Wrangler
são as Off-Road Pages. Essas telas passam
informações importantes como os graus de
inclinação lateral e longitudinal do veículo, o
modo de tração selecionado, o grau de esterço da direção, as coordenadas geográficas,
altitude em relação ao nível do mar, entre
outras.
À frente do motorista, salta aos olhos a
tela colorida de 7" no centro do quadro de
instrumentos, com inúmeras possibilidades
de configuração e uma simpática surpresa ao
dar a partida – um dos vários easter eggs
espalhados pelo veículo. Nesse visor, também podem ser selecionadas muitas das informações do monitor central do Uconnect.
A segurança e proteção dos ocupantes
vem por quatro air bags sendo dois frontais e
dois laterais, controles de tração, de estabilidade (ESC) e oscilação da carroceria (ERM),
assistente de partida em rampa (HSA), assistente de descida (HDC), monitoramento
de pontos cegos (BSM), coluna de direção
ajustável em altura e profundidade, freios a
disco nas quatro rodas com ABS, pontos Isofix para fixação de assentos infantis, monitoramento de pressão dos pneus, repetidores
de direção nos retrovisores, nivelamento automático dos faróis, câmera traseira ParkView com linhas dinâmicas, sensores traseiros
de estacionamento ParkSense, sistema de
entrada e partida sem chave, entre outros.
O novo Jeep Wrangler apresenta interior
robusto e refinado que permite que os clientes abordem qualquer tipo de terreno de forma confortável. Todas as versões têm de série interior lavável e durável, com plugues de
drenagem para fácil limpeza.

Motos

BMW X1 em condições especiais Nova BMW F 850 GS
Adventure à venda

A BMW do Brasil está com condições
especiais de vendas para o modelo X1 em

celebração à marca de 15 mil unidades fabricadas no Brasil e vendidas no mercado naci-

onal. Além deste importante marco interno,
o BMW X1 — SUV premium mais comercializado há dois anos no Brasil — está sendo
comercializado, na versão de entrada
sDrive20i GP, de R$ 191.950 por R$
179.950. O modelo também está com condições especiais de financiamento, com taxa de
0,59%, após entrada de 60% mais 24 parcelas de R$ 589,00, além de parcela final.
Atualmente, o modelo é vendido nas versões sDrive20i GP, sDrive20i X Line (R$
208.950) e X1 xDrive25i Sport (R$ 232.950),
todas com motor de quatro cilindros em linha. Nas versões com motor 20i, de 1.998
cm³, a potência é de 192 cv e o torque máximo de 280 Nm. Neste caso, ambos são conectados ao câmbio automático esportivo
Steptronic, de oito marchas. A opção top de
linha xDrive25i traz o mesmo conjunto mecânico, porém com 231 cv e 350 Nm de toque, e acoplado à tração integral inteligente
BMW xDrive. Todos são dotados de tecnologia TwinPower Turbo ActiveFlex.

Promoção sorteia HB20 e Creta
A Hyundai Motor Brasil acaba de lançar
a campanha “Ticket Drive Hyundai”. A ação
promocional presenteará aqueles que realizarem test-drives nas concessionárias da
marca em todo o País com 40 mil vales-cinema e números da sorte para concorrer a cinco
veículos zero-quilômetro, sendo quatro
HB20 e um Creta.
Os interessados precisam se cadastrar no
site http://promocaohyundai.com.br/, agendar e realizar um test-drive em qualquer versão de HB20 ou Creta. Isso feito, eles receberão um número da sorte para concorrer aos
carros, um adesivo exclusivo e um vale-cinema ou ainda dois meses de assinatura na plataforma Looke, aplicativo de streaming de
vídeo.
Atuais proprietários de HB20 ou Creta
também podem participar da promoção. Eles
têm direito a um número da sorte para concorrer ao prêmio dos automóveis zero-quilômetro desde que façam o cadastro ou atualizem os dados no programa de fidelidade
“Hyundai Sempre” durante o período da campanha “Ticket Drive”.

Por fim, as chances de ganhar um veículo
zero-quilômetro podem triplicar caso o participante da promoção compre um modelo
HMB depois do test-drive. Nesta situação,
o cliente sai da concessionária com mais três

números da sorte.
A promoção é válida até o dia 2 de junho.
Os sorteios dos quatro HB20 acontecem nos
dias 17 de abril, 1º, 15 e 29 de maio e o sorteio do Creta, no dia 12 de junho.

Truck

Scania estreia no comércio eletrônico
A Scania anuncia o
início da comercialização
de peças originais da marca na internet. A fabricante sueca é a primeira da
indústria de veículos comerciais (caminhões, ônibus e motores industriais,
marítimos e para grupos
geradores) a ter uma loja
oficial no Mercado Livre.
O cliente pode encontrar
as ofertas pelo portal
www.scaniaofertas.com.br
ou diretamente no site do
Mercado
Livre:
loja.mercadolivre.com.br/
scania.
A novidade completa
mais uma etapa da jornada
da marca na transição para um sistema de
transporte mais sustentável, em que a digita-

lização e a conectividade são essenciais para
o moderno formato da gestão no transporte.

O parcelamento em até 12
vezes é um grande atrativo. A
rede de concessionárias será
fundamental neste processo,
pois cuidará da operacionalização da venda. O sortimento de peças originais disponíveis na loja virtual engloba
diversas linhas. O aumento
de opções será ao longo dos
próximos meses.
Os pedidos poderão ser
feitos de qualquer região do
Brasil. O acesso do usuário
à loja no Mercado Livre é
fácil e os processos de escolha do item e de compra
são muito amigáveis e ágeis.
Para maior comodidade ou
ganho de tempo há opção de
entrega no endereço do cliente ou retirada
na concessionária.

A nova BMW F 850 GS Adventure já
está disponível nas 40 concessionárias autorizadas da BMW Motorrad no Brasil, em
duas versões e preços de R$ 50.950 (Sport)
e R$ 56.950 (Premium). Produzida na fábrica do BMW Group em Manaus (AM), a
motocicleta leva a robustez, confiabilidade e
durabilidade da lendária linha GS a um novo
patamar.
Externamente, o espírito aventureiro aparece nas proteções laterais do motor, carenagem e tanque de combustível 23 litros, que
garante uma ampla autonomia para encarar
longas jornadas. Acoplado a um câmbio de
seis velocidades, o propulsor bicilíndrico em
linha de 853 cc, oito válvulas, 80 cavalos de
potência a 6.250 rpm e 90 Nm de torque a
6.250 rpm acompanhará o motociclista em
todas as suas aventuras, com personalidade,
torque e desempenho eficiente e imediato.
O modelo oferece uma vasta lista de equipamentos de série em ambas as versões, que
inclui acelerador eletrônico, freios ABS, controle automático de estabilidade (ASC), banco conforto, lanterna traseira em LED, parabrisa com ajuste de altura, computador de
bordo, protetor de mãos, descanso lateral com

inibidor de partida, imobilizador eletrônico,
ajuste dos manetes de freio e embreagem. Na
eletrônica, os diferentes modos de pilotagem,
como “Rain”, “Road”, “Dynamic” e “Enduro”, ajustam o comportamento dinâmico da
motocicleta conforme as condições do piso e
climáticas para assegurar maior segurança e
prazer na pilotagem.
Entre os itens exclusivos, a versão Sport
oferece farol em LED, manoplas aquecidas,
para-brisa Sport e banco Rallye. Já a versão
Premium inclui luzes adicionais em LED,
controle de tração dinâmico (DTC), ajuste
dinâmico de suspensão, sistema de partida
sem chave, luz de posição diurna, assistente
de troca de marchas “Pro”, modo de pilotagem “Pro”, monitoramento de pressão dos
pneus, controle de velocidade de cruzeiro,
piscas em LED, ABS “Pro”, suporte de malas laterais e sistema de conectividade com
painel TFT colorido de 6,5 polegadas.
Com 1.437 mm de altura (sem espelhos),
939 mm de largura (com espelhos), 2.300
mm de comprimento e 1.593 mm de entre
eixos, a motocicleta está disponível em duas
cores: cinza (versão Premium) e azul (versão
Sport).

Antônio Fraga é reeleito na
Abiauto - Associação
Brasileira da Imprensa
Automotiva
Com votação unânime dos associados,
o jornalista Antônio Fraga, no comando
da Chapa Continuidade, foi reeleito presidente da Associação Brasileira da Imprensa Automotiva (Abiauto) para o biênio 2019/2020. “Vamos dar continuidade
a esse trabalho, contando ainda com o
apoio de colegas assessores, executivos
públicos e da indústria de uma maneira
geral”, disse o presidente reeleito.
Fraga é um dos idealizadores da entidade, que completou 20 anos em 2018, e
tem como objetivo dar sequência nos tra-

balhos iniciados em 2017, que visam organizar, coordenar e fortalecer as ações
da entidade e de seus membros jornalistas de todo o Brasil.
Para que esse projeto seja alcançado
com sucesso, Fraga vai continuar mantendo contatos com os associados para
que a harmonia continue na Abiauto. O
presidente e sua diretoria trabalharão
mantendo sempre em vista o cumprimento do estatuto da associação, e com a participação efetiva de seus jornalistas associados.

