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Faturamento do turismo nacional tem
queda de 3,1% no primeiro semestre

Setor elétrico lança campanha
contra o desperdício de energia
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8,5 milhões de pessoas estão
atrasadas com a 2ª dose da vacina
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Terapia de
anticorpos da
AstraZeneca
evita covid-19,
mostra estudo

A AstraZeneca anunciou na
sexta-feira (20) que sua tera-
pia de anticorpos atingiu o
objetivo principal de evitar a
covid-19, em um estudo de
estágio avançado, o que colo-
ca a farmacêutica britânica a
caminho de poder oferecer
uma alternativa a pessoas
com sistemas imunológicos
debilitados.                Página 3

Política de três
filhos é

confirmada com
nova lei chinesa

As leis de planejamento fa-
miliar para controle populaci-
onal reduziram o número de
nascimentos, e os últimos sen-
sos demonstram isso. Depois
de os casais estarem autoriza-
dos a ter uma ou duas crianças,
o Congresso Nacional do Povo
aprova agora a lei que formali-
za a política de três filhos. A
China espera ver a população
aumentar para fazer face aos
custos da mão de obra e enve-
lhecimento.                Página 3

Mais da metade das
prefeituras concorda com
“passaporte” da vacina
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DÓLAR

EURO

Comercial
Compra:   5,38
Venda:       5,38

Turismo
Compra:   5,38
Venda:       5,57

Compra:   6,29
Venda:       6,29

Esporte

Fonte: Climatempo

Manhã Tarde Noite

30º C

15º C

Sábado: Dia de
sol, com muitas
nuvens à tarde. À
noite a nebulosi-
dade diminui.

Previsão do Tempo

Manhã Tarde Noite

30º C

15º C

Domingo: Sol o
dia todo sem nu-
vens no céu. Noite
de tempo aberto
ainda sem nuvens.

Manhã Tarde Noite

31º C

16º C

Segunda: Sol o dia
todo sem nuvens
no céu. Noite de
tempo aberto ain-
da sem nuvens.

Gabriel Boza fica perto do pódio
do Mundial Sub-20, em Nairóbi

Lissandra Campos avança para a final do salto em distância

O paranaense Gabriel Luiz
Boza ficou muito perto do pó-
dio na sexta-feira (20) na pro-
va do salto em distância do
Campeonato Mundial de Atle-
tismo Sub-20, no Estádio Ka-
sarani, em Nairóbi, no Quênia.
Ele terminou em quarto lugar,
com 7,83 m (0.8), mesmo sen-
tindo câimbras nas panturrilhas,
o que prejudicou sua participa-
ção, já que teve de abandonar a
competição, teve dificuldades
no quarto salto e não fez as suas
duas últimas tentativas na final.

O brasileiro de 18 anos,
orientado por Cremilson Julião
Rodrigues, entrou na competi-
ção com a terceira melhor mar-
ca entre os inscritos (7,90 m).
Queimou o primeiro salto e
conseguiu 7,83 m no segundo,
quando assumiu a vice-lideran-
ça da prova. A partir daí, a situ-
ação se complicou com as
câimbras.

Nascido em São José dos
Pinhais, Gabriel defende a
equipe da APA, de Presidente
Prudente (SP). Ele tem 7,90 m
(1.4) como recorde pessoal,
marca obtida no dia 1º de maio,
em Cascavel (PR). Foi quarto
colocado no Troféu Brasil e
vice-campeão sul-americano
sub-20 em Lima, no Peru.

O francês Erwan Konate
conquistou a medalha de ouro,
com 8,12 m (0.4), melhor mar-
ca do Ranking Mundial da ca-
tegoria em 2021. O colombia-
no Jhon Andrés Berrio, cam-
peão sul-americano sub-20 em
Lima, no Peru, confirmou a boa
fase e ficou com a prata, com

7,97 m (-0.4), recorde pessoal. O
jamaicano Kavian Kerr levou o
bronze, com 7,90 m (0.9), recor-
de pessoal.

Na qualificação do salto em
distância feminino, a mato-gros-
sense Lissandra Maysa Campos
saltou 6,36 m (0.0) e garantiu par-
ticipação na final deste domingo
(22/8), a partir das 10:25 no ho-
rário de Brasília. Depois de quei-
mar a primeira tentativa, a atleta
de 19 anos superou a marca de
classificação de 6,35 m e nem
precisou fazer o terceiro salto.
Ela terminou em segundo lugar no
grupo A e em terceiro na classifi-
cação geral.

“Foi uma qualificação tranqui-
la. Meu objetivo era fazer a mar-
ca da qualificação, foi bem suave,
e agora é ir com tudo para a fi-
nal”, disse a atleta do Instituto
Vicente Lenilson (MT), que trei-
na com Maria Aparecida Souza de
Lima, a Cida, em Cuiabá. “Domin-
go quero fazer minha melhor mar-
ca e superar meus limites”, com-
pletou Lissandra, que tem 6,45 m
como recorde pessoal.

“O salto de 6,36 m da Lissan-
dra poderia ter sido de 6,70 m
se ela pegasse a tábua”, comen-
tou Cida, que é a treinadora-
chefe em Nairóbi. “Ela está
bem e estamos bem confiantes
para a final”, concluiu a técni-
ca, atleta olímpica do salto tri-
plo nos Jogos de Atlanta-1996.

A paulistana Giovana Corradi
não se classificou no grupo B. Ela
saltou 6,00 m (0.3), terminando
em oitavo lugar no grupo e em 15º
no geral. Shaili Singh, da Índia,
obteve a melhor marca da fase

qualificatória, com 6,40 m (0,7).
Giovana, que havia qualifica-

do nas primeiras provas do dia
para as semifinais dos 100 m com
barreiras, acabou não competin-
do. “Ela passou mal, depois do
almoço. Ficou muito desidrata-
da e não conseguiu entrar na pro-
va”, explicou Cida. Nas elimina-
tórias, a paulistana ficou em ter-
ceiro lugar na série 4, com
13.95, seu recorde pessoal. Já a
catarinense Daniele Campigot-
to não passou para a semifinal.
Ela ficou em quinto lugar na sé-
rie 5, com 14.49 (0.2).

Na semifinal dos 110 m com
barreiras, o mineiro Rian Pereira
Coutinho terminou em sétimo
lugar na série 1 e em 10º no ge-
ral, com 13.78 (0.1), ficando fora
da final. Nas eliminatórias, Rian

ficou na segunda colocação da
série 2, com 13.71 (1.0).

O Brasil sofreu uma baixa de
última hora na prova. O paulista
Fabrício Júlio Pereira teve uma
entorse no joelho na última bar-
reira do último tiro do último trei-
no, contou o treinador Luiz Gus-
tavo Consolino. “A lesão afetou
ligamento colateral medial. A
equipe médica fez tudo que po-
dia, mas não deu tempo de colo-
cá-lo em condições de competir”,
disse o treinador.

Nas semifinais dos 200 m, a

paranaense Érica Cavalheiro
terminou em oitavo lugar na
série 1, com 24.54 (0.9). Es-
pecialista nos 400 m, ela con-
seguiu 24.37 (0.4) nas elimi-
natórias. No masculino, Izai-
as Alves Sales não avançou às
semifinais, terminando a série
2 na sétima colocação, com
21.52 (0.0).

No sábado (21), mais bra-
sileiros entram na pista do Es-
tádio Kasarani. O revezamento
masculino 4x400 m disputa as
eliminatórias, na série 2, a par-
tir das 6:06 no horário de Bra-
sília. Izaias Alves Sales, João
Henrrique Barros, Gabriel Al-
ves dos Santos e Vinicius Mou-
ra Galeno buscam vaga para a
final de domingo.

Gabriel Alves dos Santos
disputa ainda as semifinais dos
400 m com barreiras na série
3, às 9:18, enquanto Leonardo
Santos de Jesus corre na série
1 das semifinais dos 800 m, a
partir das 9:30 – sempre no ho-
rário de Brasília.

A Prevent Senior Sports é
patrocinadora do atletismo bra-
sileiro para a entidade gestora
do esporte e os atletas brasilei-
ros, visando à saúde integral dos
indivíduos e apoio às competi-
ções. As Loterias Caixa são a
patrocinadora máster do atletis-
mo brasileiro.
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No Brasil, cerca de 8,5 mi-
lhões de pessoas estão atrasadas
para tomar a segunda dose de
imunizantes contra a covid-19,
revela levantamento feito pelo
Ministério da Saúde, que alerta
para os riscos das pessoas não
completarem o ciclo vacinal.

Conforme os dados mais
recentes do painel de vacinação
do ministério, 53,2 milhões de
pessoas tomaram a segunda
dose. O número de atrasados
corresponde a 16% dos brasi-
leiros que completaram o ciclo.

Na avaliação por estados, os
que têm mais pessoas em atra-
so são, na ordem, São Paulo,
com 1,69 milhão; Rio de Janei-
ro, com 1,06 milhão; e Minas
Gerais, com 1,02 milhão.

Especialistas e autoridades
do setor de saúde consideram
fundamental a conclusão do
ciclo vacinal, uma vez que ape-
nas a primeira dose de
imunizante não garante prote-
ção adequada contra o vírus,
especialmente com a dissemi-
nação da variante Delta.

Um estudo de feito por ins-
tituições de pesquisa e univer-
sidades inglesas, publicado no

periódico científico New
England Journal of Medicine no
dia 12 deste mês, trata da efi-
cácia de vacinas contra as va-
riantes Alfa e Delta. Segundo
a publicação, a eficácia da va-
cina da AstraZeneca na vari-
ante Alfa foi de 48,7% com a
primeira dose e de 74,5%. com
a segunda. Já, quando analisa-
da a dinâmica do imunizante
com a variante Delta, a eficácia
foi de 30% com a primeira dose
e de 67%, com a segunda.

Para a vacina da Pfizer/
BioNTech, os índices de eficá-
cia para a variante Alfa foram
de 47,5% na primeira dose e de
93,7%, com a segunda. Nos
casos de infecção com a vari-
ante Delta, os percentuais atin-
giram 35,6% com a primeira
dose e 88%, com a segunda.

“Diferenças absolutas na
eficácia das vacinas foram mais
marcadas após a primeira dose.
Essa conclusão vai ao encon-
tro dos esforços para
maximizar o avanço da vaci-
nação com duas doses entre
populações vulneráveis”, con-
cluem os autores do estudo.
(Agencia Brasil)
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M a i s  d a  m e t a d e  d o s
1.896 municípios  ouvidos
pela nova edição da pesqui-
sa da Confederação Nacio-

nal dos Municípios (CNM)
sobre a pandemia manifes-
tou concordância com a exi-
gência de comprovação de

vacinação para acesso a es-
paços públicos e coletivos,
como shoppings, supermer-
cados e estádios.       Página 4

Governo de SP adere ao
Programa Sinal Vermelho

contra  a Violência Doméstica

Bolsonaro entra com ação no
STF questionando inquérito

das fake news
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Vacinação na faixa de 12 a 15 anos
começa na segunda-feira
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Os adolescentes de 12 a 15
anos de idade com deficiência
permanente (física, sensorial
ou intelectual) ou comorbida-
des, além de gestantes e puér-
peras dessa faixa etária resi-
dentes na capital paulista co-
meçam a ser vacinados contra
covid-19 na próxima segunda-
feira (23). A informação foi
prestada na sexta-feira, (20)
pelo prefeito Ricardo Nunes.

São esperadas 92.868 mil
pessoas nesse grupo. Elas vão
receber exclusivamente a va-
cina da Pfizer, única autoriza-
da, até o momento, pela Agên-
cia Nacional de Vigilância Sa-
nitária (Anvisa) para essa fai-
xa etária.

Os adolescentes devem
comparecer aos postos de va-
cinação acompanhados pelos

pais ou responsáveis. Se isso
não for possível, é preciso ir
com um adulto e apresentar au-
torização assinada por um res-
ponsável, além de documento
pessoal, preferencialmente
CPF e cartão do Sistema Úni-
co de Saúde (SUS), compro-
vante de endereço na cidade de
São Paulo, de forma física ou
digital. No caso dos adolescen-
tes, são aceitos documentos
em nome dos pais.

Adolescentes com defici-
ência permanente têm de apre-
sentar comprovante da defici-
ência (laudo médico ou cartão
de gratuidade no transporte
público indicando deficiência;
ou documentos comprobatóri-
os de atendimento em centros
de reabilitação ou unidades es-
pecializadas; ou documento

oficial de identidade com in-
dicação da deficiência).

Caso não haja documento
comprobatório, a vacinação
será possível por meio da au-
todeclaração, de acordo com
modelo  encontrado no  site da
prefeitura. Na condição de de-
ficiência visual, só será aceita
autodeclaração em casos de
deficiência permanente (ce-
gueira). Para as classificações
de baixa visão ou visão mono-
cular, será exigido documento
que comprove a condição.

A Secretaria Municipal de
Saúde (SMS) recomenda o pre-
enchimento do pré-cadastro no
site Vacina Já para agilizar o
tempo de atendimento nos pos-
tos de vacinação. Basta inserir
dados como nome completo,

CPF, endereço, telefone e data
de nascimento. A SMS sugere
ainda que, antes de se deslocar
a um posto, a pessoa consulte
a movimentação de cada local
na página De Olho na Fila para
escolher o melhor momento
para se vacinar.

Repescagem
Neste sábado (21), a SMS

realiza a repescagem para ado-
lescentes de 16 e 17 anos com
comorbidades, deficiência per-
manente, gestantes e puérperas.

Também serão aplicadas a
primeira e a segunda doses para
a população acima de 18 anos
que ainda não se vacinou. Para
isso, estarão abertas as 82 as-
sistências médicas ambulatori-
ais/unidades básicas de saúde

(UBS) integradas, drive-thrus,
o megaposto da Galeria Pres-
tes Maia e as duas farmácias
parceiras na Avenida Paulista
(drogarias localizadas nos nú-
meros 2.371 e 266).

Doses remanescentes
O prefeito Ricardo Nunes

informou ainda que, a partir de
segunda-feira, a inscrição para
recebimento de doses rema-
nescentes para antecipação da
segunda dose terá o prazo re-
duzido. A segunda dose poderá
ser aplicada no prazo mínimo
de 30 dias para os imunizantes
da AstraZeneca e da Pfizer.
Para a CoronaVac, o intervalo
é de 15 dias. É preciso ter to-
mado a primeira dose há mais
de 30 dias ou 15, dependendo

do laboratório, para fazer a ins-
crição.

A aplicação de doses rema-
nescentes está sujeita à dispo-
nibilidade ao final do dia em
cada UBS, que deverá organi-
zar uma lista de espera com os
usuários de sua área de abran-
gência, que atendam aos crité-
rios de intervalo entre as do-
ses,  com telefones para con-
vocação do público interessa-
do. Pode se inscrever quem
mora, estuda ou trabalha na
região da unidade. É necessá-
rio apresentar comprovante
de residência no município.
As inscrições podem ser fei-
tas no horário de funciona-
mento das UBS, e o chama-
mento é realizado por ordem
de inscrição. (Agência Brasil)

Governo de SP adere ao
Programa Sinal Vermelho contra

 a Violência Doméstica
O Governador João Doria

assinou na sexta-feira (20) o ter-
mo de adesão ao Programa Si-
nal Vermelho contra a Violência
Doméstica, que incentiva mu-
lheres vítimas de agressões fa-
miliares a denunciarem situa-
ções de violência mostrando um
“X” escrito na palma da mão.

“Neste ato concretizamos a
nossa adesão completa e ple-
na à Campanha Sinal Verme-
lho contra a violência domés-
t ica.  Um compromisso do
Governo do Estado com a
defesa e a igualdade das mulhe-
res”, afirmou Doria.

A campanha tem como pro-
posta oferecer às mulheres um
canal silencioso de denúncia e
conta com a adesão de mais de
10 mil farmácias em todo o Bra-
sil. Ao visualizar o “X” na palma
da mão de uma mulher, o aten-
dente deverá acionar as polícias
Militar e Civil para acolhimen-
to e assistência da vítima, que
terá resguardado seu direito ao
sigilo e à privacidade em todo o
processo.

O programa foi lançado pelo
Conselho Nacional de Justiça
em parceria com o Conselho
Nacional do Ministério Público,

a Associação dos Magistrados
Brasileiros, representada pela
presidente Renata Gil, o Institu-
to Mary Kay e a Associação Bra-
sileira de Rede de Farmácias e
Drogarias.

“A iniciativa tem por finali-
dade a conjugação de esforços
visando fortalecer a implemen-
tação da Lei Maria da Penha em
território nacional e reduzir a
desigualdade de gênero e os ín-
dices de violência, além de ga-
rantir e proteger os direitos hu-
manos de mulheres e meninas
em situação de violência”, expli-
cou o Secretário da Justiça e

Cidadania, Fernando José da
Costa, que também assinou o
termo de adesão ao programa.

Agressão a cada dois minu-
tos

De acordo com o Fórum
Nacional de Violência Pública,
uma mulher é agredida a cada
dois minutos no País. A Organi-
zação das Nações Unidas (ONU)
elenca a Lei Maria da Penha (Lei
11.340/06) como a terceira me-
lhor do mundo para evitar e pu-
nir a violência de gênero. Ainda
assim, o Brasil é o 5º país que
mais mata mulheres.

Diversidade à Mesa amplia curso de auxiliar
de cozinha para 46 municípios do estado

Em sua quarta edição, o pro-
jeto Diversidade à Mesa amplia
sua área de  atuação e passa a
atender todo o estado. Realiza-
do por profissionais da gastro-
nomia de forma voluntária, este
ano, pela primeira vez, ele está
sendo oferecido na modalidade
de Ensino a Distância (EAD),
por meio de videochamadas.
Após as aulas, os alunos man-
dam vídeos de suas preparações
para que os professores possam
verificar os procedimentos e
corrigir o que fosse necessário.

Testada em maio desse ano,
a nova metodologia deu tão cer-
to que agora o curso será ofere-
cido para participantes de 46
municípios do estado de São
Paulo onde estão localizadas as
Centrais de Atenção a Egresso e
Família, estando elas na região
Oeste nas cidades de: Adaman-
tina, Araçatuba, Assis, Birigui,
Cândido Mota, Fernandópolis,
Marília, Osvaldo Cruz, Ouri-
nhos, Pereira Barreto, Presiden-
te Prudente, Presidente Vences-
lau e Tupã. Antes, na modalidade

presencial, só era possível ofe-
recê-lo na capital paulista.

As inscrições estão abertas
desde a quarta, 18 e vão até 25 de
agosto. As aulas acontecerão en-
tre 20 de setembro e 8 de outu-
bro, no período noturno, das
18h30 às 20h30, exclusivamente
para egressos do sistema prisio-
nal e familiares que sejam gays,
lésbicas, bissexuais, transgêneros,
queers e intersexos – LGBTQIA+.

São 15 vagas e a disponibili-
dade é de acordo com a ordem
cronológica de inscrição. A ini-

ciativa é promovida pelo Grupo
de Capacitação, Aperfeiçoamen-
to e Empregabilidade (GCAE),
pelo Centro de Políticas Espe-
cíficas (CPE) e pelo Departa-
mento de Atenção ao Egresso e
Família (DAEF), da Coordena-
doria de Reintegração Social e
Cidadania (CRSC), da Secreta-
ria da Administração Penitenci-
ária (SAP).

Para se inscrever, clique em:
http://www.sap.sp.gov.br/diver-
s i d a d e - a - m e s a -
inscricoes.html#top

SP oferece oficinas de incentivo
ao empreendedorismo às mulheres

com deficiência
Durante os meses de setem-

bro, outubro e dezembro, as
mulheres com deficiência do
estado de São Paulo poderão par-
ticipar do Programa Faça Fácil”.
A Ação prevista no Programa
TODAS in-Rede da Secretaria de
Estado dos Direitos da Pessoa
com Deficiência, será realizada
em parceria com o Sebrae-SP,
dividida em três oficinas que te-
rão como objetivo ensinar e ori-
entar as mulheres com deficiên-
cia a terem geração de renda por
meio de negócios online.

A primeira oficina será rea-
lizada no dia 2 de setembro, das

9h às 11h. Com o tema “Come-
ce Certo nas Redes Sociais”, a
palestra ensinará o passo a pas-
so para o cadastramento da em-
presa na plataforma do Facebook
e também, compartilhará dicas
importantes de como adminis-
trar as redes sociais. As mulhe-
res interessadas devem se cadas-
trar por meio do link: https://
f o r m s . g l e /
nYw7yNtP6LSUXjpv7.

Já a segunda oficina, que tem
como tema “Venda Online Ago-
ra Mesmo”, será realizada no dia
3 de outubro, das 9h às 11h, e
ensinará as mulheres com defi-

ciência a começarem a vender
online por meio do marketplace
do Facebook, além de destacar
outros marketplaces do merca-
do. As mulheres interessadas
devem se cadastrar por meio do
link: https://forms.gle/
sBQTzoMEwnAk5j7H9.

A terceira e última oficina
“Transforme Seguidores em
Compradores”, realizada no dia
2 de dezembro, das 9h às 11h, é
focada para quem já tem suas
empresas cadastradas nas plata-
formas Facebook e Instagram e
agora precisa trazer mais segui-
dores por meio de anúncios e

também aprender a se relacionar
com eles e converter vendas
usando o WhatsApp Business.
As mulheres interessadas devem
se cadastrar por meio do link:
h t t p s : / / f o r m s . g l e /
4oHoo2pMfQWhbqd88.

As palestras são oferecidas
de forma gratuita e realizadas
online, via YouTube, com inter-
pretação de Libras. A participa-
ção em uma das oficinas não
impede a participação nas ou-
tras duas oficinas e também, ao
se inscrever em apenas uma,
não é obrigatório participar das
restantes.

Estado registra o menor número de
internados por Covid-19 em UTIs em 2021

O estado de São Paulo re-
gistra na quinta-feira (19) o
menor número do ano de paci-
entes internados em UTIs por
COVID-19. São menos de 4
mil pessoas assistidas em lei-
tos de terapia intensiva.

A última vez que SP esteve
abaixo deste nível havia sido no
dia 29 de novembro de 2020,

263 dias atrás. O Estado che-
gou a registrar mais de 13 mil
pessoas internadas em UTI em
abril, pico da segunda onda da
pandemia.

O número total de hospi-
talizados hoje está abaixo de
8 mil, sendo 3.887 em enfer-
marias e 3.979 em Terapia In-
tensiva.

Além disso, a taxa de ocu-
pação dos leitos de Covid-19
em todo o território segue em
queda, sendo de 41,4% no es-
tado e de 39,7% na Grande São
Paulo.

As quedas são reflexo do
avanço da campanha de vacina-
ção contra COVID-19 e das es-
tratégias de prevenção e en-

frentamento da doença.
O balanço acumulado da

pandemia totaliza 4.195.466
casos, sendo que 3.917.989
pessoas tiveram a doença e já
estão recuperadas, incluindo
436.840 que foram internadas
e receberam alta hospitalar.
Houve 143.752 mortes pela
doença.

CÂMARA (São Paulo)
Entre quem não se reelegeu em 2020, o ex-vereador Mario

Covas (ex-PSDB hoje no Podemos) disputou o Senado 2018 e é
candidato à Câmara Federal 2022

.
PREFEITURA (São Paulo)
99º dia no cargo : Ricardo Nunes (MDB) completa amanhã

100 dias como prefeito de São Paulo. Alguns, ao seu redor, já
mudaram. Ele é o Ricardo de sempre

.
ASSEMBLEIA (São Paulo)
Em 2005, o deputado Rodrigo Garcia (DEM), hoje vice-go-

vernador, enfrentou o candidato do governador Alckmin (PSDB)
e foi eleito à presidência da ALESP

.
GOVERNO (São Paulo)
O ex-governador Alckmin (ex-PSDB indo pro PSD do Kas-

sab) pode fazer o 2º turno na eleição 2022, contra vice-governa-
dor Rodrigo Garcia (ex-DEM no PSDB)

.
CONGRESSO (Brasil)
Ao que parece, ainda que não avance seu mal de Parkinson, o

senador (PSDB por São Paulo) José Serra talvez não dispute a
reeleição 2022. Será o Zé Aníbal ?

.
PRESIDÊNCIA (Brasil)
Manifestação pacífica e pró-Bolsonaro, marcada pra avenida

Paulista, - 7 setembro (2021) - pode ser atacada por manifesta-
ções violentas contra o Presidente

.
PARTIDOS (Brasil)
Apesar de abrir as portas do PTB pro Presidente Bolsonaro,

seus filhos e parlamentares que estão com eles, a decisão só virá
após o evento 7 setembro (2021)

.
JUSTIÇAS (Brasil)
Perguntinha da hora : parte do Supremo estaria mesmo ten-

tando esvaziar as ruas no feriado (7 setembro 2021), especial-
mente na Paulista com Bolsonaro ???

.
HISTÓRIAS
O ex-Presidente (de 1990 à renúncia em 1992 pra não ser

cassado - mas foi - pelo Senado) Collor poderá apoiar a tentativa
de reeleição do Bolsonaro em 2022

.
M Í D I A S
A coluna de política do jornalista  Cesar Neto  é publicada na

imprensa (São Paulo - Brasil) desde 1993. Na Internet desde 1996,
cesarneto.com  se tornou  uma referência da liberdade possível.
Recebeu Medalha Anchieta (Câmara de São Paulo) e Colar de
Honra ao Mérito (Assembleia do Estado de São Paulo)

.
Twitter  @cesarnetoreal



Faturamento do turismo nacional tem
queda de 3,1% no primeiro semestre
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Terapia de anticorpos
da AstraZeneca evita
covid-19, mostra estudo

A AstraZeneca anunciou na sexta-feira (20) que sua terapia
de anticorpos atingiu o objetivo principal de evitar a covid-19,
em um estudo de estágio avançado, o que coloca a farmacêutica
britânica a caminho de poder oferecer uma alternativa a pessoas
com sistemas imunológicos debilitados.

A empresa disse que o coquetel de dois tipos de anticorpos,
descobertos inicialmente pelo Centro Médico da Universidade
Vanderbilt, nos Estados Unidos, diminuiu em 77% o risco de
desenvolvimento de covid-19 sintomática.

Mais de 75% dos participantes tinham problemas crônicos,
incluindo alguns ligados a uma reação imunológica reduzida à
vacinação, explicou a AstraZeneca.

Os resultados causam alívio para a farmacêutica, que em ju-
nho relatou que um teste de estágio avançado menor não forne-
ceu indícios de que o coquetel de anticorpos, conhecido por ora
como AZD7442, protegia pessoas que tiveram contato com in-
fectado pelo novo coronavírus.

A empresa anglo-sueca, que enfrenta desafios à distribuição
de sua vacina contra covid-19, também está trabalhando para adap-
tar remédios existentes a fim de combater o vírus. (Agencia Bra-
sil)

Política de três filhos
é confirmada com
nova lei chinesa

As leis de planejamento familiar para controle populacional
reduziram o número de nascimentos, e os últimos sensos de-
monstram isso. Depois de os casais estarem autorizados a ter
uma ou duas crianças, o Congresso Nacional do Povo aprova agora
a lei que formaliza a política de três filhos. A China espera ver a
população aumentar para fazer face aos custos da mão de obra e
envelhecimento.

Em maio passado, o governo chinês permitiu aos casais te-
rem até três filhos. Mas só na sexta feira (20) foi aprovada a lei
que formaliza a aplicação da nova política de planejamento fami-
liar.

A mudança de estratégia para três filhos é acompanhada de
várias resoluções que visam a incentivar o aumento da taxa de
natalidade e reduzir o custo de criar mais crianças.

A taxa de manutenção social que os pais pagavam, caso ultra-
passassem o número legal de filhos, foi cancelada.

Os governos locais passam a oferecer licença parental, pro-
movendo os direitos das mulheres no emprego.

Está também previsto o aumento de infraestruturas de apoio
ao acolhimento de crianças.

Na década de 70, a China implementou a política de filho
único para desacelerar o crescimento populacional. Quem vio-
lasse essa política seria multado, ou a mãe obrigada a abortar.
Em 2016, o Executivo chinês alterou a lei, permitindo duas cri-
anças por casal.

De acordo com estudo divulgado na BBC, baseado na com-
paração dos censos entre os anos de implantação das políticas
de um e dois filhos, 1979 e 2016, os nascimentos caíram pela
metade.

Entre 2016 e 2020 houve queda abrupta na natividade, de 18
milhões de bebês para 12 milhões.

Segundo relatório divulgado pelo canal China Insights, o in-
tervalo dos anos férteis para procriação das mulheres entre as
idades de 20 e 34 anos na China “está diminuindo substancial-
mente a cada ano”. O fenômeno atingiu cerca de 17 milhões de
mulheres entre 2016 e 2020 e é apontado como “principal causa
da atual crise de fertilidade na China”, de acordo com o mesmo
documento.

As  baixas taxas de natalidade também são preocupantes para
o futuro econômico da China. “A mão de obra está dominuindo,
e a população vai envelhecendo, ameaçando a estratégia indus-
trial que a China tem usado há décadas para sair da pobreza e
tornar-se uma potência econômica”, escreve Sui-Lee Wee, cor-
respondente do The New York Times na China.

O governo chinês aposta fortemente nos meios de comuni-
cação social do país para que a mensagem da política dos três
filhos seja bem-sucedida.

O jornal People’s Daily, a emissora CCTV e a agência de no-
tícias Xinhua publicam, desde maio, imagens de desenhos ani-
mados com crianças felizes, afirmando que a “nova política che-
gou”. (Agencia Brasil)

O turismo nacional teve fa-
turamento de R$ 61,3 bilhões no
primeiro semestre do ano, uma
queda de R$ 1,9 bilhão (3,1%)
em relação ao registrado em
igual período do ano passado.
Considerando apenas junho, o
setor faturou R$ 10,2 bilhões,
representando uma alta de 47,3%
na comparação com igual mês de
2020. Segundo o Conselho de
Turismo da Federação do Comér-
cio de Bens, Serviços e Turismo
do Estado de São Paulo (Feco-
mercioSP), responsável pelo le-
vantamento, o valor atual ainda é
26,3% menor do que o registra-
do no mesmo período de 2019,
quando não havia pandemia.

De acordo com os dados, a

atividade que mais contribuiu
para a redução do faturamento
no primeiro semestre foi o
transporte aéreo, com queda de
16,2%, pressionando o resulta-
do em -4,23 pontos percentuais.
No sentido contrário, o transpor-
te terrestre (intermunicipal, in-
terestadual e internacional) teve
alta de 8,2% e 1,48 ponto per-
centual de impacto no desempe-
nho geral.

Quando comparado ao perí-
odo anterior ao da pandemia, o
levantamento mostrou que, com
o faturamento R$ 3,6 bilhões
abaixo do registrado até então,
cinco dos seis grupos analisados
ainda estão no negativo e não se
recuperaram totalmente. As mai-

ores quedas foram observadas
nos grupos transporte aéreo
(45,2%), serviços de alojamen-
to e alimentação (29,7%) e ati-
vidades culturais, recreativas e
esportivas (25,3%).

Para a presidente do Conse-
lho de Turismo da Fecomerci-
oSP, Mariana Aldrigui, embora
os números ainda sejam negati-
vos, é perceptível a relevância do
turismo doméstico de lazer se
ampliando e compensando, mes-
mo que discretamente, a demo-
ra no retorno de viagens de ne-
gócios e eventos, além das ven-
das de viagens internacionais.

“Será muito importante que
os empresários do setor desen-
volvam estratégias de divulga-

ção, promoções e fidelização de
clientes para que o turismo do-
méstico se mantenha como item
constante no orçamento das fa-
mílias”, disse.

Para a FecomércioSP, a ex-
pectativa é a de que a redução das
restrições e o avanço da vacina-
ção proporcionem, no segundo
semestre, um ritmo maior na
retomada do setor. “Importante
ressaltar, contudo, que esta vol-
ta à normalidade depende do res-
peito aos protocolos de distan-
ciamento, de higienização e uti-
lização de máscaras. Além dis-
so, a vacinação deve ser incenti-
vada, pois é uma das variáveis
essenciais para o retorno segu-
ro”. (Agencia Brasil)

Setor elétrico lança campanha
contra o desperdício de energia

Conscientizar a população
sobre a importância de econo-
mizar energia elétrica, evitando
desperdícios, é o objetivo de
uma campanha nacional lançada
esta semana pela Associação
Brasileira de Distribuidores de
Energia Elétrica (Abradee),
Agência Nacional de Energia
Elétrica (Aneel) e Ministério de
Minas e Energia (MME).

Realizada também em anos
anteriores, a Campanha de Uso
Consciente de Energia deste ano
coincide com o que especialis-
tas consideram a pior crise hí-
drica dos últimos 91 anos. Des-

de o fim do ano passado, o volu-
me de chuvas registrado em al-
gumas regiões do país tem fica-
do abaixo da média histórica para
o período, afetando reservatóri-
os de água e, consequentemen-
te, a produção de energia hidre-
létrica, exigindo o acionamento
do parque termelétrico, o que
encarece a produção.

Com o mote Energia Elétri-
ca: se Desperdiçar, vai Faltar, a
iniciativa prevê duas fases: na pri-
meira, a ideia é conscientizar a
população sobre a atual situação;
na segunda fase, prevista para ser
lançada em setembro, os organi-

zados intensificarão a divulgação
das formas de consumo mais
consciente e sustentável.

“A divulgação da campanha
foi estrategicamente pensada de
forma a atingir o público em ge-
ral, de forma segmentada e com
uma cobertura precisa. Para isso,
a iniciativa procura acompanhar
a rotina diária e comportamento
da população, segmentando as
divulgações conforme cada um
destes diferentes targets [públi-
co]”, explica, em nota, a direto-
ra de comunicação da Abradee,
Sigrid Guimarães.

Além da veiculação de peças

publicitárias na televisão, rádio
e internet, a campanha também
conta com um site que dá dicas
sobre como economizar energia
no dia a dia.

Considerada de utilidade pú-
blica, a campanha é realizada
com recursos federais do Progra-
ma de Eficiência Energética da Ane-
el, cuja diretoria aprovou sua reali-
zação no início de julho, com o ob-
jetivo de reduzir os riscos que a cri-
se hídrica representa ao forneci-
mento de energia elétrica. A inicia-
tiva também foi aprovada pelo Co-
mitê Monitoramento do Setor Elé-
trico (CMSE). (Agencia Brasil)

COP26: Brasil quer aprovar regras
previstas para mercado de carbono

Um dos principais objetivos
da participação do governo bra-
sileiro na Conferência das Na-
ções Unidas sobre Mudanças Cli-
máticas (COP26) será o de apro-
var a regulamentação do Artigo 6º
do Acordo de Paris. O artigo trata
das regras para operacionalização
do mercado global de carbono. O
tema foi debatido na sexta-feira
(20) em audiência pública na Câ-
mara dos Deputados.

De acordo com o secretário
adjunto de Clima e Relações In-
ternacionais do Ministério do
Meio Ambiente, Marcelo Donni-
ni Freire, “no que depender do
Brasil, não haverá entraves para
que o artigo seja regulamentado”.

A COP-26 será realizada em
novembro, na cidade de Glas-
gow (Escócia). “Estamos indo
com uma posição extremamen-
te construtiva e proativa para que
se chegue a um acordo com re-
lação ao Artigo 6º. Entendemos
que é de extrema importância
que ele seja finalizado e com-
pactuado”, disse Freire.

“Temos entendimento que o
mercado mundial organizado

demonstrará quais são as econo-
mias limpas e quais são as gran-
des economias sujas, por uma
questão de lógica”, acrescentou,
ao destacar que o Brasil tem
“grandes oportunidades” de ser
exportador desse tipo de crédi-
to que, nas palavras dele, “é mui-
to importante para ganhos ambi-
entais nacionais e mundiais, bem
como para ganhos geopolíticos
e econômicos”.

O Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento apro-
veitará o evento para mostrar o
lado “descarbonizante” da agro-
pecuária brasileira, de forma a
melhorar sua imagem no exteri-
or. Para tanto, apresentará os fei-
tos do setor em prol do meio
ambiente, de acordo com o se-
cretário de Inovação, Desenvol-
vimento Rural e Irrigação da pas-
ta, Fernando Camargo.

A ideia, segundo ele, é mos-
trar as “características positivas”
da agricultura tropical brasilei-
ra, onde “25% das vegetações
nativas no Brasil estão em pro-
priedades rurais”. Camargo dis-
se que apresentará também as

ações do ministério, visando
contribuir para que o país atinja
metas sociais e econômicas.

Analista técnico econômico
da Organização das Cooperativas
Brasileiras (OCB), Marco Mo-
rato de Oliveira disse que o Bra-
sil tem que aproveitar o evento
para “superar duas crises, que são
a climática e a de imagem”.

“Temos que mostrar que so-
mos contra o desmatamento ile-
gal e que valorizamos a biodiver-
sidade em um ambiente regula-
tório”, disse. “E não basta falar
que somos. Temos de parecer e
tem que ser de verdade”, acres-
centou.

Segundo ele, o desafio bra-
sileiro será o de colocar o país
como “protagonista de uma eco-
nomia neutra de carbono”. Para
isso, será necessário “incorpo-
rar tecnologias que nos permi-
tem atingir a neutralidade de car-
bono e promover a recuperação
de passivos ambientais, transfor-
mando-os em ativos por meio da
regularização de propriedades
rurais, recuperação de matas na-
tivas, recuperação de nascentes,

manejo florestal, e pela adoção
de sistemas de produção agro-
florestais”.

A missão não será tão fácil,
segundo a secretária de Meio
ambiente da Confederação Na-
cional dos Trabalhadores na
Agricultura (Contag), Sandra
Paula Bonette. “Nós, da agricul-
tura familiar, que estamos na prá-
tica e no dia a dia na lida do cam-
po, não estamos vendo iniciati-
vas de contenção do desmata-
mento ou de redução das mudan-
ças climáticas. Ao contrário,
sofremos diariamente com isso,
a exemplo das secas que há três
anos atingem os agricultores do
Sul”, disse.

Para a secretária da Contag,
“o governo brasileiro precisa
melhorar e avançar na sua polí-
tica ambiental, porque o que te-
mos hoje é simplesmente o aban-
dono”. “Diante do que o mundo
e os mercados discutem e bus-
cam, [esse avanço] passa pelo
compromisso com a preserva-
ção ambiental e pela manutenção
da floresta em pé”, afirmou.
(Agencia Brasil)

Os candidatos que manifes-
taram interesse na lista de espe-
ra do Sistema de Seleção Unifi-
cada (Sisu), referente à segunda
edição de 2021, já podem ser
convocados pelas universidades
desde quinta-feira (19). A infor-
mação é do Ministério da Edu-
cação (MEC).

Segundo a pasta, as institui-
ções participantes poderão con-
vocar os candidatos constantes
na lista de espera para matrícula
em número superior ao de vagas
disponíveis, devendo, para tanto,
definir os procedimentos e pra-
zos em edital próprio.

Os candidatos devem ficar
atentos e realizar o acompanha-
mento das convocações feitas

Universidades já podem
convocar candidatos da lista

 de espera do Sisu
pelas instituições para preenchi-
mento das vagas em lista de es-
pera, observando prazos, proce-
dimentos e documentos exigi-
dos para matrícula ou para regis-
tro acadêmico, estabelecidos em
edital próprio da instituição.

Além disso, informou o
MEC, devem ser observados os
horários e locais de atendimen-
to definidos pela instituição, bem
como nos casos em que ela dis-
puser aos estudantes acesso ele-
trônico para registro acadêmico
e acompanhamento de documen-
tação necessária para a matrícu-
la. Para mais esclarecimentos, os
candidatos podem acessar a pá-
gina de dúvidas frequentes do
Sisu na internet. (Agencia Brasil)

BC regulamenta depósitos
remunerados de instituições financeiras

As instituições financeiras
poderão depositar voluntaria-
mente dinheiro no Banco Cen-
tral (BC) em troca de uma remu-
neração e ajudando no controle
da inflação. O órgão regulamen-
tou na quinta-feira (19) os pro-
cedimentos para operar os depó-
sitos voluntários remunerados.

Segundo o órgão, o novo ins-
trumento de política monetária
poderá começar a ser usado na
última semana de agosto, depois
de testes na próxima semana. A
data exata ainda será decidida
pela diretoria do BC. “Com a
nova ferramenta, o Banco Cen-
tral aperfeiçoa a gestão da liqui-
dez bancária e se equipara a ou-
tros importantes bancos centrais
do mundo que já atuam com o
instrumento”, informou o BC
em nota.

Presentes em diversos paí-
ses, os depósitos voluntários
remunerados ajudam no contro-
le da inflação porque retiram di-

nheiro em circulação da econo-
mia. O uso desse instrumento
estava autorizado pela Lei
14.185, sancionada em julho
pelo presidente Jair Bolsonaro.

Além dos depósitos voluntá-
rios, o BC tem três ferramentas
para fazer política monetária e
regular a quantidade de dinheiro
em circulação. A mais usada são
as operações compromissadas,
venda e compra de títulos públi-
cos na carteira do Banco Cen-
tral por prazos curtos, e que sus-
tentam a taxa Selic fixada pelo
Comitê de Política Monetária
(Copom).

Os outros instrumentos são
os depósitos compulsórios, di-
nheiro que as instituições finan-
ceiras são obrigadas a manter no
Banco Central, e as operações
de redesconto, empréstimos
para socorrer por algumas horas
ou dias bancos que não conse-
guem cumprir os requisitos mí-
nimos de capitais das institui-

ções financeiras.

Sem endividamento
Diferentemente das opera-

ções compromissadas, que en-
volvem títulos da dívida pública,
os depósitos voluntários não
impactam o endividamento do
governo. Segundo o chefe do
Departamento de Operações do
Mercado Aberto do BC, André
de Oliveira Amante, a remune-
ração dos depósitos voluntários
deve ser semelhante à das ope-
rações compromissadas, atrela-
da à Selic.

Apesar da remuneração si-
milar, o volume voluntariamen-
te depositado pelas instituições
financeiras no Banco Central
deve ficar bem abaixo dos níveis
das operações compromissadas.
Atualmente, existem de R$ 920
bilhões a R$ 930 bilhões em
operações compromissadas de
curto prazo no país.

Para o chefe de departamen-

to do Banco Central, a grande
vantagem dos depósitos volun-
tários está na simplicidade e na
praticidade. “Do lado do Banco
Central, eles são muito favorá-
veis porque independe da exis-
tência de lastro na carteira de tí-
tulos do BC. Isso está em linha
com a lei de autonomia do BC”,
justificou.

Os depósitos voluntários,
informou Amante, serão ofere-
cidos de duas maneiras: em lei-
lões com hora marcada e em
ofertas permanentes, que permi-
tem aos bancos fazerem os de-
pósitos quando quiserem. Se-
gundo ele, o BC pretende come-
çar a oferecer os depósitos vo-
luntários pela segunda modalida-
de. Os testes operacionais serão
feitos no próximo dia 25. Depen-
dendo do resultado, o instrumen-
to pode entrar em vigor a partir
do dia 30, mas a data ainda preci-
sa ser ratificada pelos diretores
do órgão. (Agencia Brasil)

Lembre sempre de lavar as mãos
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Importados

Mais 3 lançamentos
de modelos Jac
100% elétrico

Honda lança o novo Accord Híbrido
A Honda Automóveis do Brasil inicia as

vendas do novo Accord Híbrido, o primeiro
modelo da marca com a inovadora tecnolo-
gia e:HEV híbrida de dois motores elétricos.
O novo Honda Accord está disponível em
versão única, em quatro opções de cor da
carroceria e duas do revestimento da cabine:
Topaz White Pearl (interior preto ou marfim),
Platinum Silver Metallic (interior preto), Cris-
tal Black Pearl (interior preto) e Modern Steel
Metallic (interior preto).

O modelo tem 3 anos de garantia, sem
limite de quilometragem. O conjunto elétrico
(baterias e motores) tem garantia de 8 anos
ou 160 mil km. O preço público sugerido para
todo o território nacional, exceto Estado de
São Paulo e cidade de Manaus é de R$
299.900.

O sedã de luxo é um dos três carros hí-
bridos que a Honda planeja lançar no Brasil
até 2023, dentro do seu plano de eletrifica-
ção para o mercado local.

O e:HEV estreia no Brasil no novo Ac-
cord Híbrido, o modelo flagship da Honda.
Ele usa um sistema com dois motores elétri-
cos de alta eficiência combinados com um
motor de ciclo Atkinson de 2,0 l, com acele-
ração e respostas vivas e um índice de con-
sumo de combustível excepcional.

Há três modos principais de operação,
dependendo da situação de condução: EV
Drive (100% elétrico), Hybrid Drive e Engi-
ne Drive. O sistema alterna automaticamen-
te entre eles de forma suave, buscando a
máxima eficiência.

Nos modos EV Drive e Hybrid Drive, a
tração sempre ocorrerá apenas por meio do
motor de tração elétrico de 184 cv e 32,1 kgfm
de torque. A única diferença entre eles é se o
motor a combustão, de ciclo Atkinson, com
145 cv e 17,8 kgfm de torque, funcionará em
conjunto com o motor elétrico gerador, para
fornecer energia, ou não. Por se tratar de um
motor elétrico de alta potência, a maior parte
das condições de rodagem estarão cobertas
nestes dois modos de operação.

Como complemento, a Honda possui um
terceiro modo, exclusivo da marca, o Engine
Drive, que faz uma conexão direta do motor

a combustão com as rodas, por meio de um
sistema de embreagem. Esse modo é acio-
nado em velocidades mais altas de cruzeiro,
quando o motor a combustão trabalha em sua
faixa de maior eficiência energética.

A operação do sistema é simples e bus-
ca maximizar a eficiência nas diferentes con-
dições de rodagem. O modo EV Drive, 100%
elétrico, é utilizado nos momentos em que o
motor a combustão não é eficiente, em con-
dições de baixa velocidade, ou de aceleração
suave. O motor a combustão, por sua vez,
opera no modo Engine Drive, sendo aciona-
do quando trabalha em sua faixa ideal de car-
ga e rotação. O modo Hybrid Drive comple-
menta o funcionamento eficiente do sistema
e:HEV e opera entre essas duas condições.

Outro diferencial do sistema é a intera-
ção com o motorista. Os modos de condução
Sport e ECON alteram a aceleração (quan-
do o acelerador é pressionado) e também a
desaceleração (quando o motorista tira o pé
do acelerador). A intensidade da força de
desaceleração também pode ser regulada em
quatro estágios por meio de dois comandos
próximos ao volante.

O sistema pode ser utilizado como au-
mento do freio motor quando, por exemplo,
houver um carro à frente, em trechos sinuo-
sos, em redução de semáforo ou mesmo em
descidas. Em todas as desacelerações (com
ou sem acionamento do pedal do freio), as
baterias são carregadas por meio de um sis-
tema regenerativo, capaz de converter ener-
gia cinética em energia elétrica.

Com isso, o Accord Híbrido consegue
alcançar alta eficiência energética de 1,20 MJ/
km, com consumo de 17,6 km/l na cidade e
17,1 km/l na estrada, de acordo com o IN-
METRO. Isso sem abrir mão do prazer ao
dirigir, com acelerações vigorosas, linearida-
de e suavidade no funcionamento e ótimo
comportamento dinâmico.

Graças à evolução dos conjuntos de ba-
terias (IPU) e da unidade de controle de ener-
gia (PCU), o Accord Híbrido consegue ofe-
recer aos ocupantes o mesmo espaço inter-
no da versão com motor à combustão anteri-
ormente comercializada, sem que a bateria

ou outros componentes do sistema híbrido
ocupem o espaço para bagagem ou passa-
geiros.

Mais sofisticado e tecnológico
O novo Accord Híbrido mantém no de-

sign externo os elementos vencedores da
décima geração, como as proporções pre-
mium, com entre-eixos longo, uma frente
marcante e uma cabine elegante e deslocada
para a parte traseira da carroceria, que tem
porte largo e curvas dinâmicas.

Externamente, o modelo traz mudanças
que o deixaram ainda mais sofisticado, ele-
gante e moderno. A ousada e imponente di-
anteira, com linhas bem definidas e faróis full-
LED, ganha novos para-choque e grade, com
desenho mais horizontal e que abriga os tam-
bém novos faróis de neblina em LED. Tam-
bém traz o emblema H frontal com detalhes
em azul, exclusivo dos veículos híbridos da
marca.

Complementado pelas laterais profunda-
mente esculpidas da carroceria, todo o perfil
dianteiro reforça o comprimento visual. As

inéditas rodas de liga leve de 17 polegadas,
com acabamento escurecido, trazem ainda
mais sofisticação e porte ao modelo.

Na traseira, o desenho refinado do Ac-
cord é complementado com um novo acaba-
mento na parte inferior do para-choque. Na
tampa do porta-malas, o logo e:HEV identifi-
ca a versão híbrida, assim como o emblema
H com detalhes em azul.

As dimensões externas permitem um in-
terior espaçoso e confortável para os ocu-
pantes, com amplo espaço para pernas, ca-
beça e ombros, além de uma posição de dire-
ção esportiva, em um ambiente refinado.

Internamente, o Accord traz novos equi-
pamentos que ampliam a conectividade, o
conforto e a segurança.

Na conectividade, o sistema de áudio
agora permite a integração com as tecnolo-
gias Apple CarPlay e Android Auto sem a
necessidade de fios. Além disso, o carrega-
dor por indução no console central é de alta
potência, com 15 Watts, proporcionando mais
comodidade aos ocupantes.

Ainda neste aspecto, os ocupantes do
banco traseiro passam a contar com duas
saídas USB adicionais, que permitem a re-
carga de dispositivos eletrônicos. O quadro
de instrumentos também traz novo grafismo,
adequado para todas as funcionalidades do
sistema híbrido e:HEV, bem como uma nova
grafia para os botões no volante, tornando
mais prática a operação.

Máxima segurança
O Accord é um produto que, da sua cons-

trução até as tecnologias avançadas, tem foco
em garantir a máxima segurança aos seus
ocupantes. Para esse novo modelo, o Honda
SENSING, pacote de tecnologias de segu-
rança e assistência ao condutor, foi aprimo-
rado. Ele traz agora a tecnologia Low Speed
Braking Control, que ativa o freio em mano-
bras de baixa velocidade, caso detecte a pos-
sibilidade de colisão. Além disso, o assistente
de permanência em faixa e o controle de cru-
zeiro adaptativo trazem um funcionamento
ainda mais preciso e intuitivo.

O Honda SENSING, pacote de tecnolo-
gias de segurança e assistência ao motorista,
é um item padrão que inclui o ACC (Adapti-
ve Cruise Control) com LSF (Low Speed
Follow) - controle de cruzeiro adaptativo com
ajuste de velocidade, CMBS (Collision Miti-
gation Braking System) com FCW (Front
Collision Warning) - sistema de frenagem para
mitigação de colisão -, LKAS (Lane Kee-
ping Assist System) - sistema de assistência
de faixa - e o RDM (Road Departure Miti-
gation System) com LDW (Lane Departure
Warning) - sistema para mitigação de eva-
são involuntária de pista.

Os avançados sistemas de segurança ati-
va e passiva incluem o VSA (assistente de
estabilidade) com controle de tração, moni-
toramento da pressão dos pneus (TPMS),
airbags frontais, airbags de cortina, airbags
laterais e de joelhos para o motorista e pas-
sageiro da frente, sendo o primeiro Honda
comercializado no país com oito airbags.

Outra novidade em segurança é a adoção
do alerta de utilização do banco traseiro, que
emite um aviso ao condutor indicando que algo
pode ter sido esquecido na parte traseira.

Motos

Ao longo de todo o mês de agosto de
2021, a Harley-Davidson do Brasil possui
condições especiais. As condições descritas
a seguir são válidas para a compra de mode-
los das famílias Softail e Touring em todas as
concessionárias da marca no país. Vale lem-
brar ainda que toda a linha da Harley-David-
son do Brasil conta com oferta especial de
financiamento por meio da Harley-Davidson
Financial Services: taxa de 0,89% a.m., com
entrada de 50% e saldo em 12 vezes, ou taxa
de 0,99% a.m., com entrada de 50% e saldo
em 24 vezes além do pagamento da primeira
parcela em 60 dias no CDC (válido para fi-
nanciamentos aprovados e efetivados até dia
31 de agosto de 2021).

Para quem quer viabilizar a compra da
sua motocicleta Harley-Davidson com par-
celas mensais 30% menores que financia-
mentos tradicionais, a Harley-Davidson do
Brasil oferece o plano de financiamento “Har-
ley Own”. O “Harley Own” possui uma par-
cela significativamente mais baixa por mês e
uma parcela final com opção da quitação pelo
concessionário na compra de outra motoci-

Se os volumes de vendas parecem inci-
pientes, com um mercado total de cerca de
120 unidades mensais, o potencial futuro do
veículo 100% elétrico no Brasil é gigantesco.
Atenta a esse prognóstico, a JAC Motors já
parte para seu oitavo lançamento ainda nes-
te ano, isso depois de ter apresentado o pri-
meiro modelo no final de 2019.

Os consumidores estão descobrindo aos
poucos as diversas vantagens do carro elé-
trico, como a ausência de vibrações e ruídos,
as acelerações instantâneas, a emissão zero
de poluentes e o baixíssimo custo de opera-
ção e manutenção. As empresas, por sua vez,
estão manifestando rapidamente interesse
pela linha de comerciais com emissão zero
que a JAC tem trazido ao país.

O JAC E-JS4 é a última palavra de alta
tecnologia em padrões mundiais emprega-
da num modelo 100% elétrico, feito em par-
ceria com os técnicos e engenheiros da Vo-
lkswagen. O modelo integra a categoria de
SUV´s de porte médio/grande. Proporcio-
na um desempenho surpreendente com
motor de 150 cv e 340 Nm (34,7 kgfm –
acelera de 0 a 100 km/h em 7,5 segundos e
atinge 160 km/h de velocidade máxima),
mas nem por isso descuida da economia:
são 420 km de autonomia. Tem amplo es-
paço interno, luxo e requinte. Começa a ser
entregue aos clientes que efetuaram a pré-
compra neste mês de agosto. Possui custo
por km rodado e custo de manutenção 6
vezes mais barato que os modelos simila-
res com motores térmicos.

Já o JAC E-JS1 é uma grande aposta.
Será o carro elétrico mais barato do Brasil
(R$ 149.900) e atuará em um segmento ab-
solutamente inédito, o de compacto urba-
no. Desenvolvido em parceria com o Gru-
po Volkswagen, o modelo possui 30,2 kWh
de capacidade de carga e é extremamente
eficiente, propondo autonomia de 302 km.
E leve: somente 1.180 kg de peso em or-
dem de marcha. Por este motivo, o motor
de 62 cv e 150 Nm (15,3 kgfm) de torque
entrega um desempenho inesperado para
um modelo urbano (0 a 50 km/h em 5,5 se-
gundos). O modelo estreará em outubro.

Quando comparado aos similares movidos
a motores a combustão, seu custo por km
rodado é 6 vezes mais baixo e o custo de
manutenção, 5 vezes menor.

O JAC iEV350T será o segundo cami-
nhão urbano 100% elétrico da marca. Com
PBT de 3,75 toneladas, ele se destinará a
rápidas entregas urbanas, com a agilidade
de oferecer um chassi de medidas com-
pactas. São somente 5,6 metros de com-
primento. Dotado de 55,3 kWh de capaci-
dade máxima de baterias, ele tem autono-
mia de 265 km e rende 150 cv de potência.
Mas se destaca mesmo, no baixíssimo custo
operacional: comparado aos concorrentes
a diesel, seu custo por km rodado é 4 ve-
zes mais baixo. E o custo de manutenção,
5 vezes menor. Como qualquer veículo elé-
trico, ele se distingue também no torque:
350 Nm (35,7 kgfm). Para se ter uma ideia
da agilidade que essa característica pro-
porciona, os modelos similares a diesel do
mercado nacional não passam de 260 Nm.

A família de veículos 100% elétricos
mais completa do Brasil

Considerando modelos anteriormente
lançados e que já estão à disposição do con-
sumidor brasileiro, a família 100% elétrica
da JAC Motors é composta, além das 3
novidades, por mais 5 veículos:

JAC iEV 20 – SUV de entrada, com
41 kWh de capacidade máxima de carga
(320 km de autonomia NEDC);

JAC iEV 40 – SUV de porte médio,
com 40 kWh de baterias e atinge 300 km
de autonomia.;

JAC iEV 330P – Primeira picape 100%
elétrica produzida no mundo, ela possui 67
kWh e 320 km de autonomia.

JAC iEV 1200T – Caminhão 100% elé-
trico com 4 versões (PBT de 7,5 ou 8,5 tone-
ladas e dotado de tomada externa ou não), o
modelo tem 97 kWh de capacidade de bate-
ria e 200-250 km de autonomia.

JAC iEV 750V – Maxivan com 12,3 m3
de capacidade cúbica de carga, o modelo de-
tém 92 kWh de carga total de bateria e 235
km de autonomia – 280 km com o modo ECO
acionado.

Condições inéditas para
Harley-Davidson em agosto

cleta Harley-Davidson zero-quilômetro.
Os destaques para o plano de financia-

mento “Harley Own” para este mês de agosto
são as motocicletas Fat Bob 114, Sport Glide
e Fat Boy 114. Os interessados na Fat Bob
114, modelo cheio de atitude equipado com
motor Milwaukee-Eight 114, a entrada
é de 20% e saldo em 35 parcelas redu-
zidas de R$ 1.785,43, mais a parcela fi-
nal, na modalidade Crédito Direto ao
Consumidor - CDC, com 60 dias de ca-
rência para pagamento da 1ª parcela,
podendo escolher, na parcela final, den-
tre as seguintes opções: quitar, refinan-
ciar ou entrada no financiamento de uma
nova motocicleta Harley-Davidson. Já
para a Sport Glide, motocicleta mais versátil
da Harley-Davidson do Brasil equipada com
o motor Milwaukee-Eight 107, a entrada de
é 20%, saldo em 35 parcelas reduzidas de
R$ 1.811,66, mais a parcela final; com o pla-
no “Harley Own” você aproveita parcelas
mensais reduzidas e recompra garantida.
Para a Fat Boy 114, a famosa estrela do ci-
nema, equipada com o forte motor Milwau-

kee-Eight 114 e agora com novo estilo em
cromado brilhante, a entrada é de 20%, 35
parcelas reduzidas de R$ 1.906,61, mais a
parcela final: que no “Harley Own” o cliente
pode escolher entre quitar a motocicleta, re-
financiar ou dar de entrada em sua nova
motocicleta H-D.

Além disso, a Harley-Davidson do Bra-
sil oferece ainda oportunidade única para os
clientes interessados em adquirir uma moto-
cicleta Harley-Davidson Low Rider S 2020
zero-quilômetro. Aqueles que comprarem o
modelo no mês de agosto receberão um kit
completo de acessórios originais H-D con-
tendo um guidão REACH - 1.0", assento du-
plo e pedaleiras para garupa com instalação
inclusa e gratuita.

As motocicletas da Harley-Davidson do
Brasil estão disponíveis para um exclusivo
Test Ride em toda a rede de concessionárias
autorizadas da marca no País, de acordo com
a disponibilidade dos modelos na rede e se-
guindo as recomendações dos governos es-
taduais e municipais em relação aos cuida-
dos com a saúde.
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Expediente

BMW Motorrad oferece
condições especiais

O mês de agosto começou agitado para
os entusiastas de duas rodas que desejam
adquirir uma BMW Motorrad. A marca anun-
cia ofertas exclusivas por meio da BMW
Serviços Financeiros para os modelos G 310
GS, F 750 GS Sport e R 1250 RT e ainda a
possibilidade de incluir até 25% do valor da
motocicleta em acessórios e equipamentos
originais BMW Motorrad para customizar a
nova aquisição como preferir.

Neste mês, a nova G 310 GS é destaque
com o pacote de boas-vindas, que assegura
três anos de garantia, três anos de assistên-
cia 24 horas válida para o Mercosul, e três
revisões gratuitas. No plano BMW Select,
ofertado pela BMW Serviços Financeiros, é
possível financiar o modelo com prazos de
12, 24 ou 36 meses, com recompra garantida
ao final do contrato de 80% do valor da tabe-
la FIPE, desde que atendidas todas as exi-
gências contratualmente previstas.

Para os clientes que desejam adquirir a
F 750 GS Sport 21/21 podem garantir pelo
valor de R$ 59.500 à vista, ou financiando
por meio da BMW Serviços Financeiros no
plano BMW Select com entrada de R$ 17.850
mais 24 parcelas mensais de R$ 583 e par-
cela final de R$ 38.675. A versátil R 1250 RT
20/20 na cor azul também tem preço especi-

al à vista de R$ 163.900, ou entrada de R$
49.170 mais 24 parcelas mensais de R$ 1.513
e parcela final de R$ 106.535.

Além das ofertas válidas para compra de
modelos, alguns itens de manutenção tam-
bém estão com valores promocionais. A tro-

ca de óleo e filtro genuíno BMW filtro, que
inclui mão de obra, sai por R$ 350 à vista
para as potentes G650GS, F800R, K1300S,
S1000RR, S1000XR, R1200GS, R1200GS
ADV e R1200R, com ano e modelo anterior
à 2018.


