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Pronaf disponibilizará R$ 60 bilhões
para financiar Plano Safra 2022/23

Ministro pede vista em casos
envolvendo presidente no STF
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Empresas poderão renegociar dívidas
com o Fisco com 70% de desconto

Sindicato dos guias
recomenda suspensão de
passeios no centro de SP

Esporte
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DÓLAR

EURO

Comercial
Compra:   5,06
Venda:       5,06

Turismo
Compra:   5,18
Venda:       5,28

Compra:   5,20
Venda:       5,20

SM Kart Competition disputará
 14 corridas no Dia dos Pais

O mais popular campeona-
to de rental kart de São Paulo
vai comemorar o Dia dos Pais
neste domingo (14), com a re-
alização de 14 corridas no Kar-
tódromo de Interlagos (SP),
válidas pela oitava etapa do
campeonato SM Kart Compe-
tition. A previsão é que compa-
reçam quase 300 pilotos, que
concorrerão a mais de 250 prê-
mios e sorteios. A novidade do
evento será uma prova para pais
que nunca correram de kart.

Os líderes do campeonato
SM Kart Competition depois
de sete etapas são: Alberto Ota-
zú (Graduados), André Lolo
(Graduados B), Guto Oliveira
(Sênior), Andrea Senigalia (Spe-
ed Angels Geral e Feminina),
Valdo Gregorio (Speed Angels
Masculino), Marcelo Giannetti
Jr (Novatos Masculino), Moni-
que Giannetti (Novatas), Cesar
Fujii (Estreantes Masculino),

Giovanna Zanutto (Estreantes Fe-
minina), Marcos Depintor (Depin-
tor Nascar), Jocelio Oliveira (De-
pintor Stock).

Nesta etapa a SM Kart Com-
petition vai angariar doações de
alimentos (arroz, feijão, açúcar,
óleo, macarrão, molho, fubá), pro-
dutos de higiene (sabonete e pasta
de dente), roupas, calçados e co-
bertores em prol da Campanha de
Inverno Locomotiva Solidária.

As provas da SM Kart Com-
petition serão transmitidas pelo
canal FAtvLive, no Youtube.

Cronograma da 8ª etapa da
SM: 9:30 às 12:00 - Formula
kart; 12:00 - Bateria treino;
12:30 - Depintor Racing; 13:00
– Sênior; 13:30 - Estreantes
masculino 1; 14:00 – Novatas;
14:30 – Graduados; 15:00 - Es-
treantes feminina; 15:30 - Estre-
antes masculino 2; 16:00 - Gra-
duados B; 16:30 - CORRIDA
DOS PAIS; 17:00 - Speed Angels

As provas da SM Kart Competition sempre tem grandes grids
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1; 18:00 - Speed Angels 2; 18:30
- Novatos 1; 19:00 - Novatos 2;
19:30 SM/futerock HEAVY 105.

O SM Kart Competition tem
apoio de Aboissa Commodity
Brokers, Adelante Sports, AKSP,
Albarelli Sistemas, Aldeia da ser-
ra bicoitos, Alpie Escola de Pi-

lotagem, Alvorada Pets, Artmix,
Banda Gozi, Banda Roliços Sel-
vagens, Bar Lounge 97,
Box4Cars, Braúna Investimen-
tos, Bunny Burguer, Caio Andra-
de Teto Baixo Tatoo, Carlos
Masso Terapias Corporais e
Energética, Cento e Onze De-

sign, Cervejaria Paulistânia,
Clinica de Olhos AS, Directa
Imóveis, Divando com Andy
Fani, DKR Luvas, Dra Deise
Mitaki, ECPA, Energy, Família
Presto Pizzaria e Restauran-
te, Filé Restaurante e Bar,
Floricultura Jardim dos
Amores, FuteRock, Grakar,
Gigia Pastel do Mercado,
Gym Free Tensores para
Treinamento, Harder Than,
Jornal O DIA SP, K’ Cakes
Confeitaria Artesanal, Loba
Eventos, LR Interlagos, Mas-
terMídia Marketing, Meg Star
Speedwear, Monster English,
Padaria Karol 97, PFox Infor-
mática, School Fighter, SM
Renovadora de Veículos, SOS
Veterinária, Speed Angels Kart
Racing Girls, Studio JZ Danças
e Teatro, Surah Korean Cuisi-
ne, TriploNet Internet Fibra Óp-
tica, ULV, W.I.S Secret, Zio
Vito Pizza e Pasta.

Mahindra contrata Di Grassi em
momento icônico para brasileiro

O brasileiro Lucas Di Gras-
si foi anunciado na sexta-feira
(12) como a nova aposta a par-
tir de 2023 da Mahindra Racing,
braço de competição da gigante
indiana do setor automotivo e de
tecnologia, atuante em 23 seto-
res da indústria com mais de 150
empresas. O anúncio aconteceu
em Seul, capital da Coréia do Sul,
onde o Campeonato Mundial de
Fórmula E encerra a temporada
2022 com uma rodada dupla nes-
te final de semana.

A contratação acontece em
um momento icônico da tra-
jetória do piloto brasileiro:
recordista de diversos indica-
dores da categoria, como
quantidade de pódios, melhores

voltas e vitórias, Di Grassi deve se
tornar em Seul o primeiro piloto a
completar 100 corridas na catego-
ria, além de também poder chegar
a seu milésimo ponto no Mundial,
ampliando ainda mais outro recor-
de que já era seu. Lucas terá como
parceiro o britânico Oliver Ro-
wland, que já defende a equipe.

“Nossa meta é levar a Mahin-
dra Racing a se tornar campeã do
FIA Fórmula E e a experiência e
paixão do Lucas serão muito
importantes em alcançar essa
meta”, disse Dilbagh Gill, CEO
da Mahindra Racing. “Não há dú-
vidas que Lucas é um dos maio-
res pilotos da história da Fórmula
E – as estatísticas e troféus fa-
lam por si próprios. Mas para nós

seu apelo vai muito além disso.
Nós somos a única equipe carbo-
no zero desde sua fundação, o que
nos deu o título de The Greenest
Team in Motorsport. E é funda-
mental para nossa existência que
estejamos desenvolvendo avanços
tecnológicos na mobilidade elé-
trica com paixão e conhecimento,
tanto dentro quanto fora das pis-
tas. Acreditamos que Lucas seja
perfeito para esse objetivo”, con-
tinuou o CEO da Mahindra Racing.

Mil pontos – Lucas Di Gras-
si entrará na pista em Seul defen-
dendo a Rokit Venturi pela últi-
ma vez e contando 98 largadas. O
brasileiro se tornou em Londres,
na etapa anterior, o maior vence-
dor da história da Fórmula E, com

13 conquistas. Lucas chega a este
final de semana podendo quebrar
ainda outra marca histórica: a dos
mil pontos marcados, após ter
saído da Inglaterra com 994.

A etapa sul-coreana marcará
também a despedida do Gen2, atu-
al modelo utilizado pela Fórmula
E. Lucas é o sexto colocado no
campeonato de pilotos com 111
pontos, e visa um bom resultado
para subir na tabela, com 58 pon-
tos ainda em jogo na rodada du-
pla. A liderança é do belga Sto-

ffel Vandoorne, da equipe Mer-
cedes, que soma 185.

A pista do ePrix da Coreia do
Sul foi montada no parque olím-
pico de Seul, construído para as
Olimpíadas de 1988. O traçado
possui 2,6 km de extensão e 22
curvas, com sete delas dentro do
estádio olímpico da cidade. As
corridas têm largada marcada para
as 4h (de Brasília) da manhã nas
madrugadas do sábado e do do-
mingo, com transmissão ao vivo
pela TV Cultura e SporTV3.
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A partir de 1º de setembro,
os contribuintes com grandes
dívidas com a Receita Federal
poderão renegociar os débitos
com até 70% de desconto. A
Receita Federal publicou na
sexta-feira (12) a portaria que
aumentará os benefícios para
quem quer parcelar até R$ 1,4
trilhão em dívidas tributárias
que ainda não estão sob con-
testação judicial.

A portaria estendeu à Re-
ceita Federal a modalidade de
renegociação chamada de tran-
sação tributária, mecanismo cria-
do em 2020 para facilitar o
parcelamento de dívidas de em-
presas afetadas pela pandemia da
covid-19. Até agora, apenas a Pro-
curadoria-Geral da Fazenda Na-
cional (PGFN), órgão que cobra
na Justiça as dívidas com o go-
verno, concedia essa possibilida-
de com regularidade. A Receita

lançava negociações nesse mo-
delo, mas em casos especiais.

A ampliação da transação tri-
butária havia sido anunciada na
terça-feira (9) pelo ministro da
Economia, Paulo Guedes, em
evento com empresários do se-
tor de bares e restaurantes. Na
ocasião, ele disse que setores
como o comércio, o serviço e o
de eventos teriam as mesmas
facilidades para renegociarem
débitos como outros segmentos
afetados pela pandemia.

A extensão da transação tri-
butária à Receita Federal foi
autorizada pela Lei 14.375/
2022, sancionada em junho
pelo presidente Jair Bolsonaro.
Com a portaria que regulamen-
tou a lei, a Receita poderá lan-
çar editais especiais de
renegociação de dívidas e su-
gerir acordos com grandes de-
vedores.                  Página 3

O Sindicato dos Guias de Tu-
rismo do Estado de São Paulo
recomendou a suspensão dos
passeios no centro histórico da
capital devido aos roubos e fur-
tos. Segundo a presidente do sin-
dicato, Adriana Perdiza, a falta de
segurança sempre foi um proble-
ma na região, mas piorou muito
nos últimos três meses. “A coi-
sa chegou a um ponto insuportá-
vel”, enfatizou.

A sensação de inseguran-
ça tem, de acordo com Adria-
na, afastado os turistas da ci-
dade.                            Página X

Dólar cai para
R$ 5,07 e fecha
no menor nível
em dois meses

Em mais um dia de alívio
global, o dólar voltou a cair
para menos de R$ 5,10 e fe-
chou no menor valor em dois
meses. Beneficiada pela divul-
gação de balanços de empre-
sas e pelo mercado externo, a
bolsa de valores (B3) teve for-
te alta e encerrou a semana
com o melhor desempenho em
quase dois anos.

O dólar comercial fechou
a sexta-feira (12) vendido a R$
5,074, com recuo de R$ 0,084
(-1,63%). A cotação operou
em baixa durante toda a sessão,
mas acelerou o ritmo de que-
da durante a tarde.

A moeda norte-americana
está no menor valor desde 15
de junho, quando valia R$
5,02. A divisa acumula queda
de 1,93% em agosto e de 9%
em 2022.

O dia também foi marcado
pela euforia no mercado de
ações. O índice Ibovespa, da
B3, fechou aos 112.764, com
alta de 2,78%. No maior nível
desde 20 de abril, a bolsa bra-
sileira subiu 5,91 na semana, a
maior alta semanal desde no-
vembro de 2020, na semana
anterior às eleições presiden-
ciais norte-americanas.

A bolsa foi beneficiada pela
divulgação de balanços trimes-
trais de empresas que apontam
lucros maiores que o previsto.

Além disso, as ações da
Petrobras - as mais negociadas
- tiveram forte alta. Os papéis or-
dinários (com voto em assembleia
de acionistas) subiram 8,01%. As
ações preferenciais (com prefe-
rência na distribuição de dividen-
dos) valorizaram 7,19%. A estatal
está vendendo direitos para a mi-
neração de potássio na Bacia
do Amazonas.

Em relação ao dólar, o mer-
cado internacional voltou a fi-
car mais otimista com a desa-
celeração da inflação nos Es-
tados Unidos. Os índices de
preços mais baixos em julho
para produtores e consumido-
res aumentam as expectativas
de que o Federal Reserve (Fed,
Banco Central norte-america-
no) reduza as elevações de ju-
ros na maior economia do pla-
neta e comece a baixar as ta-
xas em meados de 2023.

Taxas mais altas em econo-
mias avançadas estimulam a
fuga de capitais de países
emergentes, como o Brasil.
Caso os juros subam menos
que o previsto, caem as pres-
sões sobre o dólar e a bolsa.
(Agencia Brasil)

Pesquisa aponta falta de
remédios em farmácias

 de São Paulo

Antigos imóveis da Fundação
Casa serão utilizados para

acolher pessoas em situação
 de rua
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Prefeitura realiza nova audiência
pública sobre o Plano Cicloviário

Jornal        O DIA        S. Paulo
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Convocações
Fone: 3258-1822

Periodicidade: Diária
Exemplar do dia: R$  3,50

Jornalista Responsável
Maria Augusta V. Ferreira
Mtb. 19.548

A Prefeitura de São Paulo,
por meio da Secretaria Munici-
pal de Mobilidade e Trânsito,
convida a população para a audi-
ência pública em que irá apresen-
tar, discutir e receber propostas
de novas estruturas para a expan-
são da malha cicloviária e sua
conexão ao transporte público.

A expansão da malha trará gan-
hos para toda a cidade como a
requalificação dos espaços urba-
nos e a redução do uso de trans-
portes motorizados individuais,
além da consequente redução da
emissão de poluentes e do núme-
ro de vítimas no trânsito.

O Programa de Metas da atu-

al gestão prevê a entrega de 300
quilômetros de novas ciclovias
e ciclofaixas até 2024. Essa au-
diência pública terá por objeti-
vo discutir a primeira etapa des-
se planejamento, considerando
apenas os projetos ainda não dis-
cutidos com a sociedade civil.

As propostas a serem discu-
tidas são resultado de um amplo
diagnóstico da rede cicloviária
existente e de estudos técnicos
elaborados pela área de planeja-
mento da Companhia de Enge-
nharia de Tráfego (CET). Além
disso, incorporam contribuições
recebidas pelas instâncias de
participação social da Secreta-

ria de Mobilidade e Trânsito, em
especial da Câmara Temática de
Bicicleta do Conselho Munici-
pal de Trânsito e Transporte. São
diretrizes para concepção dos
projetos: (1) a promoção da se-
gurança viária, (2) a linearidade
dos trajetos cicloviários, (3) a
conexão com as estruturas já
existentes e (4) a integração dos
modos de transporte.

Para melhorar a experiência
durante a execução da sessão
virtual de audiência pública, a
Prefeitura faz algumas reco-
mendações ou avisos aos cida-
dãos e cidadãs:

a) as câmeras de vídeo dos

participantes poderão estar de-
sabilitadas durante a sessão, de
forma a reduzir o volume de da-
dos trafegados;

b) recomenda-se aos cida-
dãos e às cidadãs que não dese-
jem fazer uso da fala ao final da
sessão pública darem preferên-
cia ao acompanhamento da ses-
são por meio do canal da Secre-
taria de Mobilidade e Trânsito no
YouTube.

Audiência pública sobre
expansão da malha cicloviária

Data: 25 de agosto de 2022
Horário: 19 horas às 22

horas

Fase de habilitação dos consórcios
para concessão de cemitérios é finalizada

A habilitação dos consórcios
interessados em assumir os ser-
viços cemiteriais e funerários do
município ocorreu na sexta-feira
(12) na sede da Prefeitura. A ex-
pectativa da municipalidade era
receber R$ 539 milhões em ou-
torgas fixas. Com o ágio, o mon-
tante saltou para R$ 646,5 mi-
lhões, ou seja, R$ 107 milhões a
mais aos cofres públicos.

Com a oferta de R$
155.525.000,33 de outorga
fixa, o Consórcio Atena foi ha-
bilitado para o Bloco 1 (Conso-
lação, Quarta Parada, Santana,
Tremembé, Vila Formosa I e II e
Vila Mariana). O primeiro colo-
cado no Bloco 2 (Araçá, Dom
Bosco, Santo Amaro, São Paulo

e Vila Nova Cachoeirinha) foi o
Consórcio Cortel São Paulo,
que ofertou R$ 200.240.999,99.
Para o Bloco 3 (Campo Grande,
Lageado, Lapa, Parelheiros e
Saudade), a habilitação coube
aos Consórcios Cemitérios e
Crematórios SP, que desembol-
sarão R$ 153.378.000,00 de
outorga fixa.

De acordo com as regras do
edital, cada consórcio poderá
assumir apenas um dos blocos e,
em caso de apresentação de mai-
or proposta em mais de um blo-
co, o critério de adjudicação é a
maior diferença entre o valor de
outorga mínima e a proposta re-
alizada. Assim, o Consórcio Ate-
na, Consórcio Cortel São Paulo

e Consórcios Cemitérios e Cre-
matórios SP se classificaram para
os três primeiros lotes, cabendo
o quarto bloco (Freguesia do Ó,
Itaquera, Penha, São Luiz, São
Pedro e Vila Alpina - crematório)
ao Consórcio Monte Santo, des-
de que cobrisse a oferta do pri-
meiro colocado. A outorga pro-
posta pelo Monte Santo para ar-
rematar o bloco 4, após negocia-
ção, foi de R$ 137.285.000,00.

Os quatro consórcios vence-
dores serão convocados para
assinar os respectivos contratos
em 30 dias.

Obrigações
Os consórcios vencedores

serão responsáveis pela gestão,

operação, manutenção, explora-
ção, revitalização e expansão de
22 cemitérios e um crematório
público, bem como a criação de
três novos crematórios. As con-
cessões terão o prazo de 25
anos e gerarão cerca de R$ 1,2
bilhão em benefícios econômi-
cos para a cidade, além da quali-
ficação dos serviços oferecidos
aos usuários.

As gratuidades já garantidas
pelas leis municipais permanece-
rão após a concessão, tanto em
relação a sepultamentos quanto
a cremações. Além da expansão
das gratuidades para a cremação,
houve redução de 25% no valor
do funeral social, que passa de R$
755 para R$ 566.

Governo de SP poderá multar quem
passar trote para PM e bombeiros

Desde sexta-feira, (12) pes-
soas que aplicam trotes telefô-
nicos ao Centro de Operações
da Polícia Militar do Estado de
São Paulo (Copom) e Centro de
Operações do Corpo de Bom-
beiros (Cobom) serão multadas
ou sofrerão outras penalidades,
conforme determina regulamen-
tação do governo do estado de
São Paulo. O decreto foi publi-
cado no Diário Oficial do Esta-
do (DOE).

A multa para quem aplicar
trote será de 67,21 Unidade Fis-
cal do Estado de São Paulo
(Ufesp). Na atual cotação, o va-
lor é R$ 2.148,70. Os valores
arrecadados serão destinados ao
Fundo de Incentivo à Segurança
Pública (Fisp). Será considera-
do trote acionar o Copom ou

Cobom de modo indevido, ilíci-
to, desnecessário, ou que possa
acarretar perturbação, suspensão
ou atraso na prestação de servi-
ço público. A multa deverá ser
paga em 30 dias, caso não acon-
teça o débito será inscrito em
dívida ativa e Cadastro Informa-
tivo dos Créditos não Quitados
de Órgãos e Entidades Estadu-
ais (Cadin Estadual).

Quando um dos centros de
operações receber um trote o
policial preencherá um Auto de
Infração por Trote Telefônico
com todas as informações da li-
gação. Esse documento será ana-
lisado e pode gerar instauração
de processo administrativo para
aplicação da multa. As informa-
ções sobre o responsável pela
linha telefônica poderão ser so-

licitadas às operadoras.
O autor da ligação poderá

solicitar o acesso da ligação, que
ficará gravada e armazenada, para
se defender com apresentação
de provas. Após a decisão cabe-
rá apenas um recurso por escri-
to, uma única vez, no prazo de
15 dias.

“Nós temos uma estrutura
montada para atender à popula-
ção de São Paulo voltada às
ocorrências do estado e não é
possível conviver com os trotes
que são dados todos os dias no
Copom, desviando as forças po-
liciais para algo que não existe”,
disse o governador de São Pau-
lo, Rodrigo Garcia.

Segundo o comandante ge-
ral da Polícia Militar do Estado
de São Paulo, Ronaldo Miguel

Vieira, a assinatura desse de-
creto que dispõem contra as
medidas das práticas de trotes
dirigidas aos telefones de
emergência representa motivo
de grande satisfação, na medi-
da que garante melhor assis-
tência à sociedade.

Os Copom e Cobom são res-
ponsáveis pelo socorro imedia-
to para os pedidos da população
relacionados, sobretudo, as
emergências. Em 2021 o Co-
pom recebeu 19.129.779 cha-
madas, sendo que 7,11% delas
foram trotes.

“Hoje é regulamentada uma
lei que caracteriza a seriedade
do trabalho do Copom”, afirmou
o secretário da Segurança Públi-
ca, general João Camilo Pires de
Campos. (Agência Brasil)

O Centro de Gerenciamen-
to de Emergências Climáticas
de São Paulo (CGE) registrou
na quinta-feira, (11) a menor
máxima média do inverno pau-
listano desde o início das me-
dições em 2004, com a tem-
peratura de 16,6°C. Desde o
início da semana, a Defesa Ci-
vil mantém o estado de alerta
para as baixas temperaturas.

São Paulo também alcan-
çou na quinta-feira, a menor
temperatura mínima média do
inverno, com 9,7°C, com des-
taque para a região de Pare-
lheiros, na zona sul, onde a
média chegou a 8,6°C.

Segundo o CGE, o ciclone

São Paulo registra
recordes de baixa

temperatura
extratropical, que provocou as
mudanças climáticas e ventania
durante a semana, distanciou-
se do litoral paulista, fazendo
com que a temperatura suba
gradativamente durante as tar-
des, embora as madrugadas
continuem geladas até o final
de semana.

No decorrer do sábado, o
sol predomina entre poucas nu-
vens, e a temperatura chega aos
23°C. Ao longo da noite, com
céu nublado, a temperatura
deve registrar 10°C.

O Dia dos Pais, no domin-
go (14), será de tempo estável
e sem previsão de chuva.
(Agência Brasil)

Antigos imóveis da Fundação Casa serão utilizados
para acolher pessoas em situação de rua

Com o objetivo de ampliar as
opções de moradia para a popu-
lação em situação de rua a Pre-
feitura de São Paulo, por meio da
Secretaria Municipal de Assistên-
cia e Desenvolvimento Social
(SMADS), utilizará seis antigos
imóveis, onde funcionavam uni-
dades da Fundação Casa, que es-
tão desocupados. As unidades
foram cedidas pela Secretaria
Estadual da Justiça e Cidadania.
Cinco delas estão localizadas na
Zona Leste: duas no Itaim Pau-
lista, duas em Guaianases e uma
no Parque do Carmo. A sexta si-
tua-se em Taipas, na Zona Norte.

Os encaminhamentos para
este serviço serão realizados pela

Proteção Especial e pelo Centro
de Referência Especializado de
Assistência Social (Creas). Serão
destinados a famílias, preferen-
cialmente com crianças e que,
prioritariamente, tenham vincu-
lação com as regiões Leste e
Norte da cidade.

De acordo com a Secretaria
Municipal de Assistência e De-
senvolvimento Social (SMADS),
inicialmente as cessões dos pré-
dios seriam somente para o uso
durante a Operação Baixas Tem-
peraturas (OBT), que teve início
em 30 de abril e irá até 30 de se-
tembro. No entanto, após este
período, as unidades estarão em
funcionamento até setembro de

2023, podendo haver renovação
do termo de cessão dos imóveis.

O primeiro imóvel entregue
será o Centro de Acolhida Espe-
cial (CAE) para Famílias no Ita-
im Paulista (Encosta Norte) com
capacidade para acolher até 100
pessoas. A previsão de entrega,
com as readequações já realiza-
das, será em 23 de agosto.

O segundo Centro de Acolhi-
da, que tem previsão de entre-
ga para a segunda quinzena de
setembro, será na região do
Itaim Paulista, mais especifi-
camente na região da Vila
Conceição. Este serviço será
um CAE para Mulheres, com ou
sem filhos.

Os outros quatro Centros de
Acolhida que serão instalados
em antigos prédios da Funda-
ção Casa estão em fase de pla-
nejamento do cronograma de
reformas, considerando as
adequações estruturais. Estes
serviços têm previsão de entre-
ga ainda em 2022.

Como as unidades tinham
outro caráter de uso, há necessi-
dade de adequações para a reti-
rada de portas com grades,
alambrados e adequações elé-
tricas e hidráulicas para banhei-
ros de uso privativo, além de
toda revitalização com jardina-
gem e pintura, assim como a ins-
talação de uma biblioteca.

Representante ibero-americana realiza visita
 a parques naturais municipais de São Paulo
Depois da visita em maio

da secretária do Meio Ambi-
ente de Bogotá, Carolina Ur-
rutia Vásquez, a representan-
te ambiental da capital co-
lombiana, Alba Consuelo Cas-
tillo Rodríguez foi recebida
entre os dias 6 e 10 de agos-
to por técnicos da Secretaria
do Verde e do Meio Ambien-
te para uma troca de experi-
ências com a cidade de São
Paulo. Consuelo é engenhei-
ra agrônoma da Universidade
Nacional da Colômbia e tem
grande experiência no seg-

mento de projetos de prote-
ção, reabilitação, recupera-
ção, conservação de recursos
naturais e biodiversidade,
além da gestão de áreas urba-
nas protegidas.

O intercâmbio ambiental
foi importante no comparti-
lhamento de informações so-
bre a realidade das Unidades
de Conservação paulistanas e
colombianas e contou tam-
bém com o apoio da Fundação
Florestal. A coordenadora de
gestão de Parques e Biodiver-
sidade, Tamires Carla de Oli-

veira, e a diretora da Divisão
de Gestão das Unidades de
Conservação da SVMA, Anita
Correia, acompanharam a vi-
sita em um projeto patrocina-
do pela UCCI – União de Ci-
dades Capitais Ibero-Ameri-
canas, com foco em realizar
um estudo para a criação de
um Fundo de Financiamento
de Áreas Verdes em Bogotá.

Os parques naturais muni-
cipais visitados foram Itaim
e Varginha, na zona sul. No
Itaim ela realizou a Trilha
Bosque do Silêncio. Já no

Varginha, ela participou da
Trilha do Içá. Além desses
PNMs, Consuelo foi ao Par-
que Estadual da Cantareira,
ao CeMaCAS (Centro de Ma-
nejo e Conservação de Ani-
mais Silvestres) e às Secre-
tarias Municipais do Verde e
do Meio Ambiente e de Re-
lações Internacionais.

Outro compromisso reali-
zado pela servidora colombi-
ana foi  um seminár io  na
UMAPAZ, sobre os mecanis-
mos de financiamento e ges-
tão de áreas protegidas.

Operação Baixas
Temperaturas encaminha
 308 pessoas para serviços

 de acolhimento
A Prefeitura, por meio da

Secretaria Municipal de Assis-
tência e Desenvolvimento So-
cial (SMADS), informa que,
entre as 18h de quinta-feira
(11) e as 11h da sexta-feira
(12), 308 pessoas foram enca-
minhadas para os serviços de
acolhimento da rede socioas-
sistencial. As equipes da Co-
ordenação de Pronto Atendi-
mento Social (CPAS) distribu-
íram 80 cobertores durante
esse período.

Desde o início da Operação
Baixas Temperaturas, em 30 de
abril, até esta última quinta-
feira (11) foram registrados
1.628.643 acolhimentos nos
serviços da rede socioassisten-
cial. Uma pessoa pode ser aco-
lhida mais de uma vez. Além
dos chamados pelo 156, a
SMADS realiza, junto com
equipes do Consultório na
Rua, da Secretaria Municipal
de Saúde (SMS), busca ativa
durante as noites e madrugadas
de pessoas em situação de rua.
Os encaminhamentos são rea-
lizados por meio do Serviço
Especializado de Abordagem
Social (SEAS), de CPAS e dos
atendimentos nas tendas. Tam-
bém foram distribuídos mais
de 61 mil cobertores às pes-
soas que vivem em situação de
rua.

Vagas
A rede socioassistencial

conta com mais de 18 mil va-
gas. Para a OBT 2022 já foram
criadas 2.044 novas vagas, que
foram distribuídas em equipa-
mentos como Centros de Aco-
lhida e Centros Esportivos,
entre outros equipamentos.
Além disso, ainda no período
de inverno, estão previstas a
criação de 250 vagas em novos
Centros de Acolhida localiza-
dos em Perus, Guaianases e
Santana.

A pasta informa, ainda, que
haverá mais 600 vagas nos pré-
dios cedidos pela Fundação
Casa, que estão em fase de aná-
lise técnica para adequações
estruturais, sendo que as pri-

meiras 100 vagas para famíli-
as devem ser abertas neste mês
de agosto no Itaim Paulista,
Zona Leste.

Tendas
A Secretaria Municipal de

Assistência e Desenvolvimen-
to Social (SMADS) informa
que, até o fim do período de vi-
gência da Operação Baixas
Temperaturas (OBT), em 30
de setembro, as dez tendas
montadas pela gestão munici-
pal estarão em funcionamen-
to das 18h à 0h, sempre que a
temperatura estiver igual ou
abaixo dos 10°C. Durante
toda a operação, a SPTRANS
disponibiliza transporte (ida
e volta) para os Centros de
Acolhida. As ações são plane-
jadas  para  in tensi f icar  as
medidas de proteção à popula-
ção em situação de rua duran-
te o inverno.

Endereços
Centro
Sé – Praça da Sé
Santa Cecília – Praça Ma-

rechal Deodoro

Zona Leste
Itaquera – Av. Musgo de

Flôr com Av. Imperador (em-
baixo do viaduto da Jacu Pês-
sego)

Guaianases – Praça Presi-
dente Getúlio Vargas, s/n.

Mooca – Praça Cid Jose da
Silva Campanella

Zona Sul
Santo Amaro – Praça Flo-

riano Peixoto, 54
Capela do Socorro – Rua

Rubens Souto de Araújo, 948
– Cidade Dutra

Zona Oeste
Lapa – Praça Miguel

Dell´Erba

Zona Norte
Santana – Praça Heróis da

FEB (Força Expedicionária
Brasileira)

Vila Maria – Praça Novo
Mundo, Parque Novo Mundo



Empresas poderão renegociar dívidas
com o Fisco com 70% de desconto
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Lembre sempre de lavar as mãos

A partir de 1º de setembro,
os contribuintes com grandes
dívidas com a Receita Federal
poderão renegociar os débitos
com até 70% de desconto. A
Receita Federal publicou na sex-
ta-feira (12) a portaria que au-
mentará os benefícios para
quem quer parcelar até R$ 1,4
trilhão em dívidas tributárias que
ainda não estão sob contestação
judicial.

A portaria estendeu à Recei-
ta Federal a modalidade de re-
negociação chamada de transa-
ção tributária, mecanismo cria-
do em 2020 para facilitar o par-
celamento de dívidas de empre-
sas afetadas pela pandemia da
covid-19. Até agora, apenas a
Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN), órgão que
cobra na Justiça as dívidas com
o governo, concedia essa possi-
bilidade com regularidade. A
Receita lançava negociações
nesse modelo, mas em casos
especiais.

A ampliação da transação tri-
butária havia sido anunciada na

terça-feira (9) pelo ministro da
Economia, Paulo Guedes, em
evento com empresários do se-
tor de bares e restaurantes. Na
ocasião, ele disse que setores
como o comércio, o serviço e o
de eventos teriam as mesmas
facilidades para renegociarem
débitos como outros segmentos
afetados pela pandemia.

A extensão da transação tri-
butária à Receita Federal foi au-
torizada pela Lei 14.375/2022,
sancionada em junho pelo pre-
sidente Jair Bolsonaro. Com a
portaria que regulamentou a lei,
a Receita poderá lançar editais
especiais de renegociação de
dívidas e sugerir acordos com
grandes devedores.

Mudanças
Para o público geral, o des-

conto máximo para a renegoci-
ação de dívidas aumentou de
50% para 65%, sendo que para
empresas (de todos os tama-
nhos), microempreendedores
individuais (MEI), micro e pe-
quenas empresas do Simples

Nacional e Santas Casas de Mi-
sericórdia, o desconto poderá
ser de até 70%.

O prazo de parcelamento
também foi ampliado. Para o
público geral, passou de 84
meses (7 anos) para 120 me-
ses (10 anos). Para empresas,
MEI, micro e pequenas em-
presas do Simples Nacional e
Santas Casas de Misericórdia,
o prazo poderá estender-se
por até 145 meses (12 anos e
1 mês). Apenas o parcelamen-
to das contribuições sociais
foi mantido em 60 meses por-
que o prazo é determinado pela
Constituição.

Os devedores de impostos
ainda não inscritos em dívida ati-
va poderão apresentar proposta
individual de transação ao Fis-
co. Mesmo os que questionam
o débito na esfera administrati-
va ou que tiveram decisão admi-
nistrativa definitiva desfavorá-
vel.

Por enquanto, somente con-
tribuintes que devam mais de R$
10 milhões ao Fisco poderão

apresentar a proposta individual
a partir de setembro. Nas próxi-
mas semanas, a Receita deverá
publicar um edital para a transa-
ção tributária de dívidas de pe-
queno valor.

A Receita definirá o tamanho
dos benefícios conforme a ca-
pacidade de pagamento do con-
tribuinte. Quem tiver mais difi-
culdades de pagamento terá des-
contos maiores e prazos mais
longos.

Abatimentos e amortiza-
ções

As empresas poderão usar os
prejuízos fiscais do Imposto de
Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) e
a base de cálculo negativa da
Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido (CSLL) para
abater em até 70% o saldo re-
manescente da dívida após os
descontos. Normalmente, as
empresas que têm prejuízo po-
dem abater parte do IRPJ e da
CSLL no pagamento dos dois
tributos nos anos em que re-
gistram lucros.

A portaria permite ainda que
precatórios a receber (dívidas do
governo com contribuintes re-
conhecidas definitivamente pela
Justiça) ou direito creditório,
determinados por sentenças
transitadas em julgado (a qual
não cabem mais recursos judi-
ciais), podem amortizar a dívida
tributária, tanto a parcela prin-
cipal, como a multa e os juros.

Público alvo
A transação individual desti-

na-se aos seguintes contribuin-
tes:

- pagador de imposto com
contencioso administrativo fis-
cal de mais de R$ 10 milhões;

- devedores falidos, em re-
cuperação judicial ou extrajudi-
cial, em liquidação judicial ou
extrajudicial ou em intervenção
extrajudicial;

- autarquias, fundações e
empresas públicas federais;

- estados, Distrito Federal e
municípios e respectivas entida-
des de direito público da admi-
nistração indireta.

Benefícios
Descontos máximos
- passaram de 50% para 65%

para público em geral;
- até 70% para empresas,

MEI, micro e pequenas empre-
sas do Simples Nacional e San-
tas Casas de Misericórdia.

Prazos
- número de parcelas sobe de

84 para 120 meses para público
em geral;

- até 145 parcelas para em-
presas, MEI, micro e pequenas
empresas do Simples Nacional
e Santas Casas de Misericórdia.

Abatimentos
- prejuízo fiscal do IRPJ e da

base de cálculo negativa da
CSLL poderão ser usados para
abater em até 70% o saldo re-
manescente após os descontos;

- precatórios e demais dívi-
das do governo com o contribu-
inte transitadas em julgado po-
derão amortizar o valor princi-
pal, a multa e os juros da dívida
tributária. (Agencia Brasil)

Desemprego registra queda
em 22 unidades da federação

A taxa de desemprego caiu
em 22 das 27 unidades da fede-
ração no 2º trimestre, na com-
paração com os 3 primeiros
meses do ano. Os dados são da
Pesquisa Nacional por Amostra
de Domicílios Contínua (Pnad
Contínua) Trimestral, divulgada
na sexta-feira (12) pelo Institu-
to Brasileiro de Geografia e Es-
tatística (IBGE).

O maior recuo no trimestre
foi registrado no estado de To-
cantins, com menos 3,8 pontos
percentuais. Pernambuco caiu
3,5 pontos percentual e Alago-
as, Pará, Piauí e Acre também se
destacaram, todos com quedas
de cerca de 3 pontos. Apesar das
quedas, o Nordeste permanece
com a maior taxa de desocupa-
ção entre as regiões, de 12,7%.

Por estado, o maior índice de
desemprego é o da Bahia
(15,5%), seguido de Pernambu-
co (13,6%) e Sergipe (12,7%).
Os menores índices estão em
Santa Catarina (3,9%), no Mato
Grosso (4,4%) e no Mato Gros-
so do Sul (5,2%). Registraram
estabilidade na taxa o Distrito
Federal, Amapá, Ceará, Mato
Grosso e Rondônia.

A taxa de desocupação no
segundo trimestre de 2022 fi-
cou em 9,3%. No trimestre an-
terior, o índice nacional estava
em 11,1% e no mesmo trimes-
tre do ano passado o desempre-
go era de 14,2%.

Informalidade
A taxa de informalidade fi-

cou em 40% da população ocu-

pada, com 39,3 milhões de pes-
soas. Houve aumento em núme-
ros absolutos na comparação tri-
mestral (38,2 milhões) e na anu-
al (35,7 milhões), mas estabili-
dade na análise percentual, de-
vido à expansão da população
ocupada.

Os trabalhadores por conta
própria são 26,2% da população
ocupada do país e a taxa com-
posta de subutilização da força
de trabalho foi de 21,2%.

Entre as pessoas desocupa-
das, 42,5% estão procurando
trabalho entre um mês a menos
de um ano e 29,5% procuram
por dois anos ou mais. O país
tem 4,3 milhões de pessoas de-
salentadas, o que corresponde a
3,8% da força de trabalho.

A formalidade no trimestre
atingiu 73,3% dos empregados
do setor privado, queda em re-
lação aos 74,1% do trimestre
anterior e também na compara-
ção com os 75,2% do segundo
trimestre de 2021. Por estado,
a formalidade vai de 46,6% dos
trabalhadores do Piauí a 87,4%
dos de Santa Catarina.

Entre as trabalhadoras do-
mésticas, apenas 25,1% tinham
carteira de trabalho assinada no
período analisado.

Gênero e raça
De acordo com o IBGE, a

desocupação entre mulheres
(11,6%) e entre pessoas pretas
(11,3%) e pardas (10,8%) con-
tinua acima da média nacional.
A taxa entre pessoas brancas fi-
cou em 7,3% e o desemprego

atinge 7,5% dos homens.
Segundo a coordenadora de

Trabalho e Rendimento do
IBGE, Adriana Beringuy, a dife-
rença entre negros e brancos
aumentou, enquanto a distância
do desemprego das mulheres
para os homens diminuiu, mas
ainda é grande.

“A queda foi maior entre as
mulheres (2,2 pontos percentu-
ais contra 1,6 ponto percentual
dos homens), porém, não foi o
suficiente para diminuir a dis-
tância entre eles. A taxa das mu-
lheres é 54,7% maior que a dos
homens”.

Por idade, o maior recuo
ocorreu entre os jovens, de 18 a
24 anos, passando de 22,8% no
primeiro trimestre do ano para
19,3% no segundo. Por escola-
ridade, a taxa de desocupação
para as pessoas com ensino mé-
dio incompleto ficou em 15,3%,
para quem tem nível superior
incompleto, a taxa foi 9,9%, e
para o nível superior completo
o desemprego ficou em 4,7%.

Rendimento
O rendimento médio mensal

recebido pelos trabalhadores foi
estimado em R$ 2.652 no segun-
do trimestre do ano, o que re-
presenta estabilidade na compa-
ração com o valor de R$ 2.625
registrado no trimestre anterior,
segundo o IBGE.

O valor é 5,1% menor do que
o percebido no segundo trimes-
tre de 2021, quando o rendimen-
to médio foi de R$ 2.794. Se-
gundo Adriana Beringuy, o resul-

tado demonstra que as pessoas
estão recebendo salários meno-
res, bem como os rendimentos
perdem valor diante da alta da
inflação.

“A gente tem melhoria do
número de ocupados, um cres-
cimento até de carteira de tra-
balho, em várias atividades eco-
nômicas, mas o rendimento em
si não vem apresentando uma
expansão em termos reais. Em-
bora a gente tenha visto que em
termos nominais houve sim uma
expansão no trimestre e no ano.
Só que trazidos a termos defla-
cionados, quando a gente consi-
dere em termos reais, o aumen-
to que teve em termos nominais
não é o suficiente para manter a
expansão em termos reais”.

O rendimento dos homens
ficou em média em R$ 2.917 e
o das mulheres em R$ 2.292,
o que representa 78,6% do
rendimento dos homens. Entre
as pessoas brancas, o rendi-
mento médio é de R$ 3.406,
caindo para R$ 2.009 entre as
pretas e R$ 2.021 entre as pes-
soas pardas. Ou seja, o rendi-
mento médio dos ocupados de
cor preta representa 59% do ren-
dimento médio dos ocupados de
cor branca.

Acompanhando a expansão
do mercado de trabalho, a mas-
sa de rendimento médio real de
todos os trabalhos somou R$
255,7 bilhões, crescimento em
relação ao trimestre anterior
(R$ 244,9 bilhões) e frente ao
segundo trimestre de 2021 (R$
244 bilhões). (Agencia Brasil)

Sindicato dos guias recomenda
suspensão de passeios no centro de SP

O Sindicato dos Guias de
Turismo do Estado de São Pau-
lo recomendou a suspensão dos
passeios no centro histórico da
capital devido aos roubos e fur-
tos. Segundo a presidente do sin-
dicato, Adriana Perdiza, a falta
de segurança sempre foi um pro-
blema na região, mas piorou
muito nos últimos três meses.
“A coisa chegou a um ponto in-
suportável”, enfatizou.

A sensação de insegurança
tem, de acordo com Adriana,
afastado os turistas da cidade.
“Muita gente deixando de vir
para São Paulo, assim como as
pessoas estão deixando de fre-
quentar o centro”, acrescentou.

A presidente do sindicato
disse que a situação é ainda mais
complicada quando os grupos de
estrangeiros são guiados pelo
centro. “Quando eles veem que
é grupo, que é estrangeiro, pio-
rou. Eles mostram caraterística

de turistas e acabam virando alvo
dos ladrões”, disse.

Entre os pontos considera-
dos de risco para turistas estão
locais de valor histórico, como
o Pátio do Colégio, onde ficava
o colégio jesuíta que deu ori-
gem a São Paulo, a Praça da Sé,
marco zero da cidade, o Mostei-
ro São Bento e o Largo São
Francisco.

Por isso, o sindicato diz que
só vai voltar a recomendar pas-
seios a pé no centro da cidade
quando houver melhoria nas
condições de segurança. Há a
opção de fazer excursões de car-
ro. No entanto, segundo Adria-
na, esse tipo de visita acaba não
satisfazendo as expectativas dos
visitantes. “O turista fica frus-
trado, porque ele quer conhecer,
bater foto, entrar nos locais”.

Policiamento
A Secretaria Municipal de

Turismo de São Paulo informou
que faz reuniões constantes com
o sindicato dos guias para tratar
das demandas da categoria. “A
pasta mantém contato perma-
nente com outros órgãos muni-
cipais e estaduais, sempre refor-
çando os pontos que precisam de
atenção, desde zeladoria à segu-
rança”, acrescenta a nota envia-
da pela pasta.

Segundo a secretaria, a Guar-
da Civil Metropolitana (GCM)
atua no policiamento preventi-
vo no centro da cidade “24 ho-
ras por dia, por meio de rondas
periódicas em todo território,
inclusive no entorno dos pontos
turísticos da região”.

Incentivo
A secretaria disse ainda que,

dentro de um amplo programa
de incentivo ao turismo na cida-
de, que vai começar em setem-
bro, promoverá visitas guiadas,

voltadas a crianças e idosos de
baixa renda, a diversos locais
no centro. Entre os pontos
que serão visitados estão o
Museu Catavento, o Pátio do
Colégio, o Mercadão, o Tea-
tro Municipal, além da Sala
São Paulo, que fica na região
onde até maio estava concen-
trada aglomeração de pesso-
as em situação de rua e usuá-
r ias  de  drogas  conhecida
como Cracolândia.

Em maio, uma grande ação
policial dispersou aglomera-
ção de pessoas que estava na
Praça Princesa Isabel. Após
essa operação, um levanta-
mento feito em junho pelo
Laboratório Espaço Público e
Direito à Cidade da Univer-
sidade de São Paulo mostrou
que a Cracolândia se dividiu
em 16 concentrações meno-
res pelo centro paulistano.
(Agencia Brasil)

O aumento de demanda por
financiamentos de custeio le-
vou o governo a aumentar em
R$ 6,54 bilhões os recursos a
serem disponibilizados via Pro-
grama Nacional de Fortaleci-
mento da Agricultura Familiar
(Pronaf). Dessa forma, o total
reservado para este tipo de fi-
nanciamento ampliou-se em
12%, passando de R$ 53,6 bi-
lhões para R$ 60,1 bilhões.

Segundo o Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abaste-
cimento (Mapa), a maior parte
desse reforço (R$ 4,74 bi-
lhões) virá de “recursos novos,
a partir da alocação de mais R$
126,8 milhões de recursos
orçamentários em 2022 para o
Plano Safra 2022/23”.

A outra parte (R$ 1,8 bi-
lhão) terá, como origem, rema-
nejamentos no âmbito dos ban-
cos públicos federais (Caixa,
BNDES e do Banco do Brasil).

“Esses recursos serão des-
tinados aos bancos que operam
Pronaf Custeio e que já sinali-
zaram insuficiência de recur-
sos para atender a demanda dos
agricultores. Assim, R$ 6,07
bilhões serão encaminhados
ao Banco do Brasil, e R$ 474

Pronaf disponibilizará
R$ 60 bi para financiar
 Plano Safra 2022/23

milhões ao BNDES”, informou
o ministério.

O BNDES receberá, tam-
bém, recursos do Programa
Agricultura de Baixo Carbono
(R$ 287,5 milhões) e do Pro-
grama de Construção e Ampli-
ação de Armazéns (R$ 438,5
milhões).

A expectativa do governo é
que não haja interrupção na
concessão de financiamentos
neste momento em que a safra
começa a ser plantada para o
atendimento a pequenos agri-
cultores.

O Mapa destaca que o Pla-
no Safra 2022/2023, lançado
em julho, prevê R$ 340,9 bi-
lhões em financiamentos para
a produção agropecuária naci-
onal até junho de 2023.

“Dos R$ 340,9 bilhões, já
foram contratados R$ 30 bi-
lhões, o que corresponde a
8,8% do total. Mais de 90%
dos recursos estão disponíveis
para contratação por meio das
diferentes instituições que
operam no crédito rural, nas
modalidades de custeio, co-
mercialização e investimento”,
detalhou o ministério. (Agen-
cia Brasil)

Termina na próxima segun-
da-feira (15) o prazo para que
partidos, coligações e federa-
ções partidárias apresentem o
registro de candidatos para qual-
quer dos cargos em disputa nas
Eleições 2022, cujo primeiro
turno está marcado para 2 de
outubro.

Eventual segundo turno
ocorrerá em 30 de outubro no
caso das disputas para governa-
dor e presidente. Neste ano, os
eleitores votam ainda para os
cargos de senador, deputado fe-
deral e deputado estadual ou dis-
trital.

O prazo para o registro das
candidaturas se encerra às 8h,
no caso de ser feito pela in-
ternet, ou às 19hs, se a entre-
ga de mídias com a documen-
tação necessária for feita di-
retamente no Tribunal Supe-
rior Eleitoral (TSE) – se a
candidatura for para presiden-
te e vice – ou nos Tribunal
Regionais Eleitorais (TREs)
para os demais cargos.

Cada partido pode apresen-
tar apenas uma candidatura a pre-
sidente, governador e senador,
com os respectivos suplentes.
No caso de deputado federal,
estadual ou distrital, cada sigla
poderá indicar candidatos no
número de todas as cadeiras a
serem ocupadas, mais uma.

No caso das eleições pro-
porcionais – para deputado, seja

Prazo para registro de
candidatos para eleição

termina na segunda
federal, estadual ou distrital – a
legislação prevê que 30% das
candidaturas apresentadas por
cada legenda sejam obrigatoria-
mente de mulheres.

No ato de registro deve cons-
tar sempre o nome a ser mos-
trado na urna, a relação de bens
do candidato, fotografia recen-
te nas especificações dadas pelo
TSE, certidões criminais e pro-
va de alfabetização, entre outras
informações e documentos.

Até o momento, foram regis-
trados 10 candidaturas à Presi-
dência da República, com os res-
pectivos vices. Para governador,
até o momento há 131 candida-
tos, espalhados por todas as uni-
dades da federação. No caso de
senador, 142 se registraram.

Para as eleições proporcio-
nais foram registradas, até as
16h da sexta-feira (12), 12.126
candidaturas a deputados estadu-
al, 7.985 a deputado federal e
336 a deputado distrital. Os da-
dos são disponibilizados em
tempo real no sistema de divul-
gação de candidaturas e contas
da Justiça Eleitoral.

Após ser apresentado, o re-
gistro ainda deve ser julgado
pela Justiça Eleitoral, que pode
deferi-lo ou não, conforme o
atendimento aos requisitos le-
gais. O prazo para o julgamento
de todas as candidaturas é 12 de
setembro, 20 dias antes do plei-
to. (Agencia Brasil)



Ministro pede vista em casos
envolvendo presidente no STF
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O ministro André Mendonça,
do Supremo Tribunal Federal
(STF), interrompeu na sexta-fei-
ra (12), com pedidos de vista
(mais tempo de análise), o julga-
mento de uma série de recursos
contra decisões do ministro do
STF Alexandre de Moraes em in-
vestigações envolvendo o presi-
dente Jair Bolsonaro.

Os recursos eram julgados no
plenário virtual, no qual os mi-
nistros têm um intervalo de tem-
po para votar remotamente, sem
debate ao vivo. Nesses casos, os
julgamentos haviam começado às
00h01 da sexta-feira (12) e de-
veriam seguir até 19 de agosto,
mas foram interrompidos em
poucos minutos pelo pedido de
vistas de Mendonça. Não há pre-
visão para a devolução dos pro-
cessos para julgamento.

Único a votar até a interrup-
ção, Moraes confirmou suas
decisões anteriores e votou
por negar todos os recursos,
dois dos quais apresentados
pela Procuradoria-Geral da
República (PGR) e pela Advo-
cacia-Geral da União (AGU).

Em busca de respaldo dos
pares para alguns de seus posici-
onamentos jurídicos, Moraes
havia decidido liberar em con-
junto, para referendo do plenário
do Supremo, ao todo 20 recur-
sos em quatro investigações en-
volvendo Bolsonaro ou apoiado-
res do presidente.

Em um desses inquéritos,
Bolsonaro é investigado por ter
associado, numa de suas lives
pelo Facebook, a vacina contra
a covid-19 ao contágio do ví-
rus HIV. A PGR não concorda
com a abertura desse inquéri-
to, sob os argumentos de que
já apura o caso internamente,
e de que não caberia ao STF
abrir uma apuração por conta
própria, sem que o Ministério
Público tenha solicitado.

Moraes votou pela rejeição
do agravo da PGR, afirmando
que o órgão “não apresentou qual-
quer argumento minimamente
apto a desconstituir entendimen-
to da decisão agravada”.

O ministro argumentou que o
Ministério Público Federal
(MPF) não possui exclusividade

sobre investigações criminais.
No caso, o pedido de abertura de
inquérito foi feito pela Comis-
são Parlamentar de Inquérito
(CPI) da Pandemia, que possui
legitimidade para tal, entendeu
Moraes.

Em outro inquérito, Bolsona-
ro é investigado pelo suposto va-
zamento de dados sigilosos de um
inquérito da Polícia Federal sobre
ataques às urnas. Nesse caso, Mo-
raes também disse ser legítima a
continuidade das investigações no
Supremo, ainda que por solicitação
do Tribunal Superior Eleitoral
(TSE), e não da PGR.

O ministro afirmou ser “im-
prescindível a adoção de medidas
que elucidem os fatos investiga-
dos, especialmente no que diz res-
peito à divulgação de inquérito si-
giloso, que contribui para a disse-
minação das notícias fraudulentas
sobre as condutas dos ministros do
Supremo e do TSE e contra o sis-
tema de votação no Brasil”.

No voto, Moraes acrescentou
que “o encerramento da investi-
gação, por ausência de justa cau-
sa, se revela absolutamente pre-

maturo”.
Moraes votou ainda por ne-

gar mais de uma dezena de recur-
sos em outros dois inquéritos: um
que apura a existência de milíci-
as digitais para disseminar fake
news e atacar ministros do Supre-
mo; e outro que investiga atos de
cunho antidemocrático, pratica-
dos durante o 7 de setembro do
ano passado.

No caso do inquérito das fake
news, por exemplo, empresas
como o Twitter e o Facebook
buscam a reconsideração de
decisões que determinam o
bloqueio de perfis nas redes
sociais .  Algumas pessoas,
como os empresários Lucia-
no Hang e Oscar Fakhoury e a
deputada Bia Kicis, pedem que
o plenário do Supremo autori-
ze cópias de documentos que fo-
ram negadas por Moraes.

Em relação à investigação
sobre crimes supostamente co-
metidos no último 7 de setem-
bro, além de Twitter e Facebook,
também o Google busca reverter
determinações para o bloqueio de
contas. (Agencia Brasil)

Decreto regulamenta crédito
consignado no Auxílio Brasil

O presidente Jair Bolsonaro
assinou decreto que regulamen-
ta as concessões de empréstimo
consignado a beneficiários do
Programa Auxílio Brasil. O tex-
to foi publicado na sexta-feira
(12) no Diário Oficial da União.

O Ministério da Cidadania
ainda editará normas comple-
mentares para o início das
operações e será o responsá-
vel pela retenção dos valores
autorizados pelo beneficiário
do programa e pelo  repasse à
instituição financeira con-
signatária. O crédito consigna-
do é aquele concedido pelas ins-
tituições financeiras com des-
conto automático das parcelas
em folha de pagamento do salá-
rio ou benefício.

Os beneficiários do Auxílio
Brasil poderão fazer emprésti-
mos de até 40% do valor do be-
nefício e autorizar a União a
descontar o valor da parcela dos
repasses mensais. De acordo
com o decreto, a responsabili-
dade sobre a dívida “será direta
e exclusiva do beneficiário. A
União não poderá ser responsa-
bilizada, ainda que subsidiaria-
mente, em qualquer hipótese”.

“Na hipótese de o valor das
consignações contratadas ultra-
passar, de forma isolada ou com-
binada com consignações ante-
riores, o limite máximo previs-
to em lei, serão descontadas pri-
oritariamente as parcelas relati-
vas aos contratos mais antigos”,
diz o decreto. Nesse caso, será

permitido o desconto parcial até
o limite estabelecido.

A lei que autorizou a conces-
sões de empréstimos e financi-
amentos no âmbito do Auxílio

Brasil foi publicada no último
dia 4 de agosto. A partir deste
mês, até dezembro, o valor do
benefício passou de R$ 400 para
R$ 600. (Agencia BrasiL)
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A Secretaria Nacional de
Proteção e Defesa Civil reco-
nheceu, na quinta-feira (11), a
situação de emergência em 14
cidades sul mato-grossenses
afetadas pela estiagem e por
incêndios florestais ocorridos
entre junho e julho deste ano.

Publicada na sexta-feira
(12), no Diário Oficial da
União, a Portaria nº 2.554 ca-
racteriza como emergencial a
situação de desastre nos muni-
cípios de  Anastácio, Aquidau-
ana, Bodoquena, Bonito, Cor-
guinho, Corumbá, Coxim, Jar-
dim, Ladário, Miranda, Porto
Murtinho, Rio Negro, Rio Ver-
de de Mato Grosso e Sonora.

O reconhecimento federal
de situação de emergência ou
de calamidade pública - quan-
do eventos adversos geram
prejuízo à população - abre ca-
minho para que outros muni-
cípios atingidos peçam re-
cursos financeiros ao Minis-
tério do Desenvolvimento
Regional a fim de auxiliar à
população afetada e custear
obras e serviços necessários a
restaurar a infraestrutura e
equipamentos danificados.

O governo do Mato Gros-
so do Sul já havia reconhecido
situação de emergência nos 14
municípios no dia 21 de junho.

Governo federal
reconhece

emergência em
cidades de Mato
Grosso do Sul

Assinado pelo governador Rei-
naldo Azambuja, o Decreto “E”
nº 129 estabeleceu que a me-
dida é válida por 180 dias, no
conjunto de cidades atingidas
por “propagação de fogo sem
controle”.

 Ainda no decreto, o gover-
no estadual destaca que MS
passa por uma das maiores es-
tiagens dos últimos anos, com
regiões que registram até me-
tade das chuvas esperadas para
o período. Consequentemente,
até meados de julho, “centenas
de focos de calor e incêndios
de grandes proporções” foram
registrados, principalmente na
região pantaneira.

Conforme o decreto esta-
dual, entre o início de junho e
o dia 20 de julho foram regis-
trados 2.165 focos de calor
em todo o Mato Grosso do
Sul, sendo 977 deles em Co-
rumbá. No mesmo período,
foram queimados 132.525
hectares (um hectare cor-
responde, aproximadamente,
às medidas de um campo de
futebol oficial), sendo 83.175
no Pantanal.

Desde então, novos focos
de calor continuam se multi-
plicando e o nível de importan-
tes rios segue baixando. (Agen-
cia Brasil)

Esquema de lavagem de di-
nheiro decorrente do tráfico
de drogas, com movimentação
ilícita milionária, no estado do
Ceará, é o alvo da Operação
Espelho Branco 2, da Polícia
Federal, na manhã da sexta-fei-
ra (12).

Na ação, 60 policiais fede-
rais cumprem nove mandados
de busca e apreensão e seis
mandados de prisão temporá-
ria, além de mandados de se-
questro de bens e valores, ex-
pedidos pela Justiça Federal,
em domicílios investigados
em Fortaleza (CE) e nos mu-
nicípios cearenses de Eusébio,
Aquiraz, Itarema e Santa Qui-
téria/CE, além de São Paulo
(SP) e Maceió (AL).

As buscas têm como objeti-
vo apreender documentos e mí-
dias para instrução de inquérito
policial para individualização da
atuação dos suspeitos, participa-
ção de terceiros e pessoas inter-
postas (laranjas), bem como le-
vantamento integral e apreensão
de valores e patrimônio ilícito
movimentado, decorrente de lu-
cros de crimes anteriores.

Segundo a PF, foi determi-
nado judicialmente o bloqueio
de valores nas contas dos sus-
peitos, sequestro de imóveis de
luxo em valores superiores a R$
5 milhões e veículos em valo-
res superiores a R$ 2 milhões.

Histórico
Na primeira fase da opera-

ção, deflagrada em novembro de
2021, foi presa a liderança da
facção criminosa e cumpridos
de mandados de busca em três

 Operação da PF
combate lavagem de
dinheiro de facção
criminosa no Ceará

residências em condomínios de
luxo em Eusébio e Fortaleza.
Uma delas adquirida pelo sus-
peito por R$ 3,6 milhões. “As
investigações desenvolvidas na
segunda fase da operação apon-
taram indícios de atuação da or-
ganização criminosa no Ceará
para dissimulação da proprieda-
de de bens e para movimentação
de recursos ilícitos, bem como
integração no mercado formal
de recursos oriundos do tráfico
de drogas e outros crimes ante-
cedentes”, infirmou a PF.

A investigação identificou
“teia criminosa com atuação
dos investigados para ocultar
origem il íci ta de recursos
através de transações comer-
ciais com valores expressivos,
entrelaçamento e confusão nos
negócios”.

Os investigados também fi-
zeram uso de documentos fal-
sos, reuniões de criminosos em
hotéis e condomínios de luxo
e investimentos em empresas
com atos dos suspeitos que os-
tentavam riqueza de forma in-
compatível com qualquer ativi-
dade lícita.

Crimes
Os criminosos poderão res-

ponder pelos crimes de lavagem
de dinheiro, organização crimi-
nosa e tráfico de drogas, com
penas de até 40 anos de reclusão.

O nome da operação remete
às identificações falsas utiliza-
das pelos investigados. As inves-
tigações continuam, com análi-
se do fluxo financeiro dos sus-
peitos e do material apreendido.
(Agencia Brasil)

Presidente nomeia 17 desembargadores
para 1ª composição do TRF6

O presidente Jair Bolsonaro
nomeou na quinta-feira (11) 17
dos 18 desembargadores que
formarão a primeira composi-
ção do Tribunal Regional Fede-
ral da 6ª Região (TRF6), corte
que deverá ser instalada na pró-
xima sexta-feira (19), com sede
em Belo Horizonte e jurisdição
sobre o estado de Minas Gerais.

Entre os nomes, 10 foram
escolhidos por Bolsonaro a par-
tir de listas votadas em plenário
pelo Superior Tribunal de Justi-
ça (STJ), na semana passada.
Outras sete vagas foram ocupa-
das pelo critério objetivo de an-

tiguidade, sendo apenas ocupan-
tes apenas nomeados pelo pre-
sidente.

Dos 10 escolhidos, seis já
eram magistrados em outros tri-
bunais, dois vêm do Ministério
Público Federal (MPF) e dois
são oriundos da advocacia, con-
forme a regra do quinto consti-
tucional.

Uma cadeira ficará com a
desembargadora Mônica Si-
fuentes, única integrante do Tri-
bunal Regional Federal da 1ª
Região (TRF1), antes responsá-
vel por julgar os recursos da Jus-
tiça Federal de Minas Gerais,

que optou pela remoção para o
novo tribunal.

Um desmembramento do
TRF1, o TRF6 teve sua criação
aprovada no Congresso e sanci-
onada por Bolsonaro no ano pas-
sado. Ao final, a nova corte será
composta por 15 desembarga-
dores e três desembargadoras.

A criação da nova corte é
uma demanda antiga do Judiciá-
rio. Os defensores da medida
argumentaram que o TRF1, com
sede em Brasília, acumulava
quantidade muito grande de pro-
cessos, por cobrir uma jurisdi-
ção que abarcava metade dos

estados brasileiros, incluindo
Minas Gerais, origem de 35%
dos recursos julgados.

Outro argumento foi o de
que a criação do novo tribunal
não resultaria em aumento de
despesas para Judiciário, que
poderia remanejar vagas para ju-
ízes federais desocupadas para
criar os novos cargos de desem-
bargador.

Inicialmente, o orçamento
do TRF6 será o equivalente à
média dos percentuais da seção
judiciária de Minas Gerais nos
últimos cinco anos. (Agencia
Brasil)

Prefeitura de SP cria prêmio de até
R$ 6 mil aos profissionais das escolas

indiretas e parceiras da Rede Municipal
A Prefeitura de São Paulo

promoveu, na manhã de sexta-
feira (12), o seminário Educa-
ção em Rede no Memorial da
América Latina, localizado na
Zona Oeste da capital. Durante
o evento o prefeito Ricardo Nu-
nes, acompanhado pelo secretá-
rio municipal de Educação, Fer-
nando Padula, anunciou a cria-
ção de uma política de incenti-
vo que, pela primeira vez, bene-
ficiará os funcionários dos Cen-
tros de Educação Infantil (CEI)
das unidades indiretas e parcei-
ras com o pagamento de prêmio
de até R$ 6 mil. No total, serão
destinados R$ 300 milhões para
beneficiar aproximadamente 50
mil profissionais.

Os trabalhadores dos CEIs
indiretos e parceiros passam a
ser contemplados por esse tipo
de programa de forma inédita.
Serão atendidos todos os traba-
lhadores das unidades, incluin-

do professores, diretores, coor-
denadores pedagógicos, cozi-
nheiros, auxiliares de limpeza e
de cozinha. Até então, o Prêmio
de Desempenho Educacional
(PDE), existente desde 2009, só
beneficiava os servidores dire-
tos da Educação.

“Estamos dando passos lar-
gos em relação às conveniadas
e hoje é um dia muito importan-
te. Serão beneficiados diretores,
coordenadores, cozinheiras, en-
fim, todos os que fazem parte do
processo. Este reconhecimento
fará com que possamos seguir
mais fortes e mais longe, reali-
zando um trabalho conjunto na
área da Educação”, declarou o
prefeito Ricardo Nunes.

Nunes também ressaltou que
os CEIs são fundamentais du-
rante a primeira infância, porque
em suas unidades os pequenos
são orientados por pedagogas
que estimulam seu desenvolvi-

mento social e cognitivo.
O secretário municipal de

Educação,  Fernando Padula, des-
tacou que o PDE para os trabalha-
dores das unidades indiretas e par-
ceiras é uma medida importante
como incentivo a todos os profis-
sionais envolvidos na Educação.

“Somos uma única rede mu-
nicipal de ensino, onde o aces-
so, a permanência e a qualidade
são desafios constantes. São
Paulo já teve mais de 200 mil
crianças fora da creche e é um
compromisso meu e do prefei-
to Ricardo Nunes manter a fila
das creches zerada. São Paulo é
a capital mundial da vacina e
também será da primeira infân-
cia”, afirmou

O prêmio será calculado in-
dividualmente, levando em con-
ta os seguintes critérios: assi-
duidade (terá o maior peso, com
30% do valor); permanência
(20%); formação continuada,

realizada fora do horário de tra-
balho (10%); engajamento com o
trabalho coletivo e projeto pedagó-
gico do CEI (10%), assim como
articulação com outros equipamen-
tos que atendem a criança, quando
identificadas situações de risco; vi-
olência e vulnerabilidade social
(10%); interação com as famílias/
responsáveis para esclarecimen-
tos sobre o projeto pedagógico
e as aprendizagens e desenvol-
vimento dos bebês e crianças
(10%) assim como o índice de
evasão do CEI (10%).

Só terão direito ao prêmio os
funcionários ativos que prestam
serviços para Organização da
Sociedade Civil (OSC) parcei-
ras da SME em Centro de Edu-
cação Infantil por pelo menos
nove meses durante o ano de
2022. Outro critério é que o pro-
fissional deverá estar prestando
serviços até o dia 31 de dezem-
bro deste ano.
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Edital de Intimação. Prazo 20 dias. Processo nº. 0014545-19.2022.8.26.0224. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, 
do Foro da Comarca de Guarulhos, Estado de São Paulo, Dr(a). Beatriz de Souza Cabezas, na forma da Lei, etc. Faz saber 
a RR Comercio de Areia e Pedra Eireli _ ME, CNPJ. 23.561.386/0001-06, que Compacta Central de Restauração e 
Revestimento Ltda., move a ação de Cumprimento de Sentença, foi determinada a sua Intimação, por Edital, para que, no 
prazo de 15 dias, a fluir prazo supra, cumpra voluntariamente a sentença, pagando a quantia de R$ 4.127,53 
(junho/2022),corrigida, atualizada e acrescida de custas se houver, nos termos do art. 513, § 2º, IV, do CPC, e ciente de 
que, findo o prazo acima fixado, haverá multa e honorários de advogado, ambos de 10%sobre o valor do débito e, a 
requerimento do credor, expedição de mandado de penhora e avaliação (art. 523 e parágrafos, do CPC). Expede-se o 
presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Guarulhos, 
aos 27 de julho de 2022. 
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EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE INTERDIÇÃO DE NEUSA CAETANO 
ORSOLIN, REQUERIDO POR ROSANGELA CASSIA ORSOLIN - PROCESSO Nº 1020891-27.2020.8.26.0001. O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 4ª Vara da Família e Sucessões, do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr(a). SILVANA ZAPAROLI 
BARBOSA ZAVAREZZI, na forma da Lei, etc. FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por 
sentença proferida em 13/10/2021, foi decretada a INTERDIÇÃO de NEUSA CAETANO ORSOLIN, CPF 09015620849, 
declarando-o(a) absolutamente incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil e nomeado(a) como CURADOR(A), em 
caráter DEFINITIVO, o(a) Sr(a). Rosangela Cassia Orsolin. O presente edital será publicado por três vezes, com intervalo de dez 
dias, e afixado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 06 de dezembro de 2021.             [15] 

Citação - Prazo 20 dias ? Processo 1107655-15.2017.8.26.0100. A Dra. Priscilla Bittar Neves Netto, Juíza de Direito 
da 36ª Vara Cível ? Foro Central. Faz Saber a José Nilson Saraiva, CPF 106.934.358-79 e Antônio Sampaio Junior, 
CPF 455.929.503-49, tendo como corré Nevan Indústria e Comércio de Confecções Eireli Epp, na pessoa de seu 
representante legal, que Iresolve Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros S.A, ajuizou uma Ação Monitória, 
objetivando o recebimento de R$ 229.150,38 (10/2017), acrescidos de juros e correção monetária, referente ao saldo 
devedor da Proposta de Abertura de Conta Corrente Pessoa Jurídica e Produtos e Serviços ? EMP 3 e 4, sob o nº 
11173- 69500101105. Estando os requeridos em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital, para que em 15 dias, 

atribuído à causa (Art. 701 do NCPC), que os tornarão isentos das custas ou embarguem, sob pena de constituir-se 
de pleno direito o título executivo judicial, sendo nomeado curador especial em caso de revelia (art. 257, inciso IV, do 
CPC), presumindo-se verdadeiras as alegações de fato formuladas pela autora (Art. 344 do NCPC). Será o presente 
edital, publicado na forma da lei. São Paulo, 08.03.2022.                                                                                  B - 13 e 16 

4ª Vara Cível do Foro Regional IV - Lapa-SP.
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS.
PROCESSO Nº 1006829-70.2020.8.26.0004 O
MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível do Foro
Regional IV - Lapa - da Comarca da Capital do
Estado de São Paulo, Dr. GUILHERME
FERFOGLIA GOMES DIAS, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER a LUCATO INDÚSTRIA E
COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA, CNPJ
51.467.439/0001-60, que lhe foi proposta uma Ação
de Cobrança pelo Procedimento Comum Cível por
parte de Alexandre Dantas Fronzaglia, alegando
em síntese que, no ano de 2000, foi contratado pela
requerida para lhe prestar serviços advocatícios,
efetivamente prestados no processo judicial de nº
2000.61.00.020753-5 (3ª Vara Federal de
Piracicaba/SP) e que, não obstante o êxito na
referida ação, a requerida teria deixado de lhe
efetuar o pagamento de seus honorários
contratuais. Encontrando-se a ré em lugar incerto
e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por
EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e
para que, no prazo de 15 dias úteis, que fluirá após
o decurso do prazo do presente edital, apresente
resposta. Não sendo contestada a ação, a ré será
considerada revel, caso em que lhe será nomeado
curador especial. Será o presente edital, por extrato,
afixado e publicado na forma da lei. São Paulo-SP.
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Pesquisa aponta falta de remédios
em farmácias de São Paulo
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Levantamento realizado de
19 a 30 de julho pelo Conselho
Regional de Farmácia de São
Paulo (CRF-SP) mostrou que
98% dos farmacêuticos partici-
pantes continuam alegando
que os medicamentos mais em
falta nas farmácias públicas e
privadas do estado de São Pau-
lo são os antibióticos, mucolíti-
cos, anti-histamínicos e analgé-
sicos.

Entre os principais citados
estão antimicrobianos como
amoxicilina, azitromicina, cefa-
lexina e ciprofloxacino; mucolí-
ticos como acetilcisteína, bro-
mexina, carbocisteína e ambro-
xol; anti-histamínicos como de-
xclorfeniramina, loratadina, ce-
tirizina e difenidramina e anal-
gésicos como dipirona, ibupro-
feno, paracetamol e ácido ace-
tilsalicílico.

Segundo o CRF-SP, a maior
parte dos farmacêuticos entre-
vistados relatou a falta de for-
mulações líquidas. “Isso pode
prejudicar muito a população
pediátrica, pois a maioria dos
medicamentos para esse públi-
co-alvo é líquida, por serem
mais fáceis de administrar”, dis-

se o CRF-SP.
A pesquisa também questi-

onou os farmacêuticos sobre as
alternativas utilizadas para
contornar o desabastecimento
de remédios. Segundo os da-
dos, 76,48% sugeriram aos mé-
dicos a substituição por medi-
camento com outro princípio
ativo e ação semelhante e
64,14% a substituição por me-
dicamento genérico ou similar
intercambiável.

Outros farmacêuticos indi-
cam, dentre as opções disponí-
veis, a mais adequada para o

quadro do paciente, caso sejam
situações em que não haja pres-
crição e que possam ser trata-
das com medicamentos isentos
de prescrição.

Princípio ativo
Também sugerem a substi-

tuição por outro medicamento
com mesmo princípio ativo, po-
rém, outra forma farmacêutica.
Há ainda a sugestão da mani-
pulação, caso o medicamento
tenha sido prescrito pelo prin-
cípio ativo.

“Comparando esse levanta-

mento com o anterior, realizado
em maio de 2022, percebeu-se
que não houve alterações sig-
nificativas no abastecimento de
medicamentos, já que os mes-
mos medicamentos citados an-
teriormente foram mencionados
nessa segunda fase. Além dis-
so, as proporções de desabas-
tecimento de acordo com a na-
tureza jurídica e do tipo de es-
tabelecimento permanecem se-
melhantes”, explicou o presi-
dente do Conselho Regional de
Farmácia de São Paulo, Marce-
lo Polacow.

A secretaria Estadual da
Saúde de São Paulo informou
que os medicamentos listados
no relatório enviado pelo Con-
selho Regional de Farmácia são
de atenção básica, ou seja, de
responsabilidade municipal
para aquisição e distribuição.
No caso da rede privada, os es-
tabelecimentos têm autonomia
para realizar a compra.

O Ministério da Saúde e a
Secretaria Municipal da Saúde
de São Paulo foram procurados
para comentar o assunto, mas
não se manifestaram. (Agencia
Brasil)

O ministro Raul Araújo, do
Tribunal Superior Eleitoral
(TSE), negou pedido feito pelo
PL para retirar da internet um
vídeo do ato público que con-
tou com a participação do can-
didato à Presidência Luiz Iná-
cio Lula da Silva, em Fortaleza,
no dia 30 de julho.

Na representação enviada
ao TSE, o partido alegou que
Lula fez propaganda eleitoral
antecipada em próprio favor e
negativa contra o candidato à
reeleição Jair Bolsonaro. Se-
gundo o PL, Lula teria adota-
do “discurso de ódio e ofen-
sas à honra” de Bolsonaro ao
chamá-lo de “mentiroso” e
“covarde”.

Na decisão proferida na
quarta-feira (10), o ministro en-
tendeu que não houve pedido

Ministro do TSE
nega pedido do PL de
retirar vídeo de Lula

da internet
explícito de votos e que as fa-
las contidas no discurso são
considerações críticas contra
o candidato adversário.

“O discurso proferido pelo
representado Luiz Inácio Lula
da Silva não contém pedido ex-
plícito de voto, consubstancia-
se na exaltação de suas quali-
dades pessoais, revela opiniões
críticas aos seus adversários,
bem como exterioriza pensa-
mento pessoal sobre questões
de natureza política. Nesse con-
texto, em juízo de cognição su-
mária sobre a pretensão articu-
lada na petição inicial, tudo in-
dica que o discurso proferido
pelo representado não desbor-
da dos limites impostos pela le-
gislação eleitoral ao exercício de
liberdades públicas”, decidiu o
ministro. (Agencia Brasil)

Pela sétima semana consecu-
tiva, seguem em queda os indi-
cadores precoces da covid-19
divulgados na sexta-feira (12) pela
Secretaria de Estado de Saúde,
com dados dos 92 municípios
fluminenses.

A análise do Panorama Co-
vid-19, divulgado semanalmente,
considera os dados registrados
na semana de 1° a 7 de agosto.
Os atendimentos de casos de sín-
drome gripal nas unidades de
Pronto Atendimento (UPAs) da
rede estadual caíram 23% em re-
lação à semana anterior, apresen-
tando a menor média diária dos
últimos dois meses.

Na semana de 25 a 31 de ju-
lho, a média diária de atendimen-
tos nas UPAs foi de 212, sendo
156 de adultos. Já na semana de
1° a 7 de agosto, a média diária
foi de 163 atendimentos, sendo
111 de adultos.

“Estamos retornando para o
cenário zero do Plano de Con-
tingência para Covid-19. Isso
quer dizer que estamos com um
cenário de queda sustentada em
todos os indicadores preco-
ces”, disse o secretário de Es-

Covid-19 está em
queda pela sétima
semana seguida no

Rio de Janeiro
tado de Saúde, Alexandre Chie-
ppe, que reforçou a necessida-
de de imunização:

“Continuamos monitorando
a doença e precisamos que a
população faça a sua parte, re-
tornando aos postos de saúde
para completar o esquema va-
cinal e receber as doses de re-
forço.”

Testagem
As taxas de positividade de

antígeno e RT-PCR mantêm a ten-
dência de queda. Na primeira se-
mana de agosto, foram realizados
em média 3 mil testes de antíge-
no por dia, sendo a positividade
de 7%. Em relação ao RT-PCR,
foram analisados, em média, 330
exames por dia, com positivida-
de de 5%.

Já na semana anterior, de 25 a
31 de julho, a positividade dos
testes de antígeno estava em
10% e a dos exames de RT-PCR,
em 7%.

Para consultar o número de
internações, óbitos e taxa de co-
bertura vacinal, basta acessar o
Painel de Monitoramento da Co-
vid-19. (Agencia Brasil)

5G será acionado em Curitiba, Goiânia
e Salvador na terça-feira

A Agência Nacional de Te-
lecomunicações (Anatel) con-
firmou, na sexta-feira (12), que
as operadoras de telefonia po-
derão ativar suas redes de in-
ternet móvel 5G em Curitiba
(PR), Goiânia (GO) e Salvador
(BA) a partir da próxima terça-
feira (16).

A data foi confirmada pelos
integrantes do Grupo de Acom-
panhamento da Implantação
das Soluções para os Problemas
de Interferência (Gaispi) na fai-
xa de 3.625 a 3.700 MHz, em reu-
nião na manhã de sexta-feira.

O Gaispi é formado por re-
presentantes da Anatel, do Mi-
nistério das Comunicações e de
empresas, incluindo as de radi-
odifusão afetadas pelo projeto.
A faixa de 3,5 GHz é a que ga-
rante as melhores potencialida-
des da quinta geração.

As três capitais se somam a
Brasília (DF), onde o 5G foi ati-
vado em 6 de julho deste ano;
Belo Horizonte (MG), Porto Ale-
gre (RS) e João Pessoa (PB),
onde a autorização para ativa-
ção das estações com tecnolo-
gia de quinta geração do servi-
ço móvel entrou em vigor no dia
29 de julho; além de São Paulo,
onde o sinal começou a ser ati-
vado no último dia 4.

O Gaispi também decidiu re-
comendar ao Conselho Diretor
da Anatel a ampliação por mais

60 dias do prazo para que o si-
nal comece a ser liberado em
outras 15 capitais. A proposta,
que ainda será apreciada pelos
conselheiros da agência regu-
ladora, leva em conta informa-
ções fornecidas pela Entidade
Administradora da Faixa (EAF
– Siga Antenado), segundo a
qual, Florianópolis (SC); Palmas
(TO); Rio de Janeiro (RJ) e Vitó-
ria (ES) deverão estar aptas a
receber o 5G até 29 de agosto.

Inicialmente, a tecnologia
deveria estar disponível em to-
das as capitais até o fim de se-
tembro, mas, segundo a Anatel,
pode ser necessário dilatar o
prazo para permitir a conclusão
das ações de desocupação da
faixa de 3,5 GHz e resolver even-
tuais interferências na recepção
das estações do Serviço Fixo
por Satélite (FSS).

Na prática, se o Conselho
Diretor da Anatel aprovar a su-
gestão do Gaispi, até 28 de ou-
tubro, a faixa de 3,5 GHz deverá
estar disponível, livre de inter-
ferências, em Aracaju, Belém,
Boa Vista, Campo Grande, Cui-
abá, Fortaleza, Macapá, Ma-
ceió, Manaus, Natal, Porto Ve-
lho, Recife, Rio Branco, São Luís
e Teresina. Com isso, as empre-
sas teriam até 27 de novembro
para ativar o serviço.

Quem utiliza antena parabó-
lica para captar o sinal de emis-

soras de TV aberta precisará
adaptar seu equipamento para
evitar possíveis interferências. A
Entidade Administradora da Fai-
xa criou um programa para dis-
tribuir, gratuitamente, às famíli-
as carentes das capitais brasi-
leiras e que estão registradas no
Cadastro Único para Programas
Sociais do governo federal, kits
contendo novas antenas digi-
tais, conversores e cabos. O pe-
dido do kit e de instalação dos
aparelhos pode ser feito pelo
site do Programa de Distribuição
de Kits. Também é possível ob-
ter mais informações pelo tele-
fone 0800-729-2404.

Desde que o sinal do 5G
chegou ao país, no mês passa-
do, consumidores passaram a
buscar por preços de planos e
aparelhos compatíveis com a
nova tecnologia de rede, movi-
mentando o mercado das ope-
radoras de telefonia celular.

Também chamada de 5G
puro, 5G Standalone ou 5GSA,
a tecnologia promete permitir
aos usuários navegar a uma ve-
locidade média de 1 Gigabit
(Gbps), dez vezes superior ao
sinal do 4G.

Contudo, o consumidor
deve estar atento às promoções
e se informar sobre o tipo de
rede de dados oferecida no mo-
mento da compra. E atentar para
o fato de que há, em operação,

aparelhos não compatíveis com
o sinal do 5G puro, mas sim com
o 5G no modo Dynamic Spec-
trum Sharing (DSS) ou non-
standalone (NSA), também cha-
mado de 5G “impuro” por ope-
rar na mesma frequência do 4G.

As operadoras Vivo, Claro
e TIM foram as primeiras em-
presas a oferecer o sinal da 5G
puro com ampla cobertura nas
cidades já autorizadas.

Consultadas pela Agência
Brasil, as operadoras informa-
ram as condições que estão
disponíveis para os clientes.

A Vivo informou que o sinal
5G estará disponível a todos os
clientes, sem a cobrança de ta-
rifas extras. Para acessar a tec-
nologia, é preciso ter um apare-
lho compatível e estar na área
de cobertura.

A TIM respondeu que bas-
ta aos seus clientes interessa-
dos terem um aparelho compa-
tível. Segundo a empresa, cer-
ca de 70% de seu portfólio são
de aparelhos com a nova tec-
nologia.

Já a Claro informou que já
tem à disposição de seus clien-
tes cerca de 50 aparelhos com-
patíveis – única coisa de que
os interessados precisarão.

No site da Anatel, é possí-
vel verificar a lista de celulares
homologados para o sinal 5G.
(Agencia Brasil)
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Chegou o Novo Jeep Gladiator
O Novo Jeep Gladiator acaba de chegar

ao mercado brasileiro e já é um sucesso. Isso
porque em apenas 3 horas, a picape com mai-
or capacidade off-road do país já esgotou o
primeiro lote disponível no país. Foram 322
unidades comercializadas logo após o lança-
mento do veículo. Vale ressaltar que esta era
a previsão da marca até o fim do ano.

Com tantos atributos, o rápido sucesso
do Novo Jeep Gladiator é mais do que justifi-
cável. Afinal, é a única picape do mundo a
aliar a autêntica capacidade off-road Jeep à
exclusiva experiência de direção open-air.
Além disso, é equipada com a robusta tração
4X4 Rock-Trac e chancelada pelo selo Trail
Rated.

Como uma verdadeira picape, o Gladia-
tor não decepciona quando o assunto é ca-
pacidade, devido aos excelentes 1.000 litros
de volume de carga e mais de 3 toneladas de
capacidade de reboque. Aliás, completa em
todos os sentidos, a picape traz pacote de
equipamentos recheado e ainda tem à dispo-
sição 72 acessórios by Mopar para persona-
lização.

Disponível para o Brasil na configuração
Rubicon, que constitui a máxima expressão do
legado e do DNA da marca Jeep, a picape
Gladiator chega para ser uma fonte inesgotá-
vel de aventuras e sensações inéditas

Versão moderna do autêntico design
Jeep

Inspirada no modelo lançado há 60 anos,
a nova picape Jeep Gladiator tem no visual
uma releitura do autêntico design da marca,
cuidadosamente trabalhada para equilibrar
modernidade e a preservação de caracterís-
ticas inconfundíveis da identidade Jeep. Um
bom exemplo é a lendária grade de sete fen-
das, só que em uma versão mais larga para
aumentar o fluxo de ar e ajudar o motor , as-
pecto importante com o incremento da capa-
cidade de reboque. Já a parte superior da
grade fica suavemente inclinada, para me-
lhorar a aerodinâmica.

Faróis dianteiros e de neblina de LED
proporcionam uma nítida luz branca e enri-
quecem o estilo do Gladiator, enquanto as lu-
zes de circulação diurna (DRL) formam uma
auréola ao redor dos faróis. Atrás, as tradici-
onais lanternas quadradas ladeiam a tampa
traseira, que conta com trava elétrica e três
posições de abertura. E por falar na traseira,
vale mencionar que a concepção da caçam-
ba levou em conta não somente o aspecto
visual, mas a aplicação de soluções inteligen-
tes e funcionais, além da racionalização do
espaço (a iluminação do piso, a fonte de ali-
mentação elétrica coberta – 400 W, 220 V –
e os fortes ganchos são alguns exemplos).

O Jeep Gladiator Rubicon tem a capaci-
dade de transpor os mais desafiadores obs-
táculos com um conjunto de componentes e
tecnologias que elevam o conceito off-road
a um novo patamar. São eles: Tração 4x4
Rock-Trak com relação reduzida 4:1; Blo-
queio eletrônico dos diferenciais Tru-Lok;
Barra estabilizadora dianteira com descone-
xão eletrônica; Novo Sistema Off-road+;
Nova Câmera frontal Off-Road TrailCam;
Trailrated; Rock Rails; Ganchos de reboque
Off-Road; Off-Road Pages; Eixos Dana 44;
Protetores de uso Off-Road; Motorização 3.6
V6 a gasolina, com 284cv e 347 Nm de tor-
que. Trabalha associado a um câmbio auto-
mático de 8 marchas.

As portas e teto do Jeep Gladiator Rubi-
con são removíveis, enquanto o parabrisa,
feito com moldura de alumínio, pode ser re-
batido – basta dobrar as alças e prendê-lo
nos ganchos do capô.

O interior da Nova Picape Gladiator é
um capítulo à parte, com conforto, comodi-
dade, entretenimento e segurança, garanti-
dos por um pacote de equipamentos. A tec-
nologia está presente em todos os aspectos,
e em termos de conforto ela fica evidente
através de itens como assistente de voz (han-
ds free), ar-condicionado digital automático
de duas zonas, chave presencial com partida

remota, câmera de ré, navegação GPS e
monitoramento da pressão dos pneus.

O sistema de infotainment é outro ponto
de destaque. Ele conta com a multimídia
Uconnect de 8,4" com Apple CarPlay e An-
droid Auto, além de quadro de instrumentos
digital de 7 polegadas, conectores USB do
tipo A e C, sistema de áudio premium Alpine
com nove altofalantes, barra de som traseira
fixadas na estrutura do teto, subwoofer e
amplificador de 552 Watts.

Além do sistema de som, o veículo ainda
conta com uma caixa de som portátil Bluetoo-
th de 10 x 5,5 x 2,75" ultra resistente, que fica
escondida atrás do banco traseiro. Os botões
de controle permitem o controle de volume,
reprodução, pausa e emparelhamento. Dota-
da de porta de carregamento USB e entrada

de cabo auxiliar, essa caixa portátil extra re-
siste tanto à poeira quanto à água.

A picape Gladiator Rubicon é muito bem
servida em segurança. O pacote dispõe de
mais de 70 itens, incluindo piloto automático
adaptativo, monitoramento de pontos cegos,
aviso de colisão frontal com frenagem de
emergência, detector de tráfego cruzado,
controle de estabilidade e tração com assis-
tente de partida em rampa, sensor de estaci-

onamento traseiro e airbags frontais e late-
rais, entre outros.

Para completar, o habitáculo apresenta
bancos revestidos em couro, além de porta-
luvas e um porta-objetos com chaves, que
fica posicionado sob o banco traseiro, e um
sistema de escoamento de água para lava-
gem interna. A Gladiator chega também com
pneus de uso misto que oferecem área de
contato com a superfície maior do que os
pneus comuns, gerando maior tração e con-
trole em situações fora de estrada. As rodas
de liga leve de 17" são polidas em preto e
alumínio.

Esta picape legítima pode levar em sua
caçamba até 1.000 litros de volume de car-
ga. Já a capacidade de reboque ultrapassa
três toneladas (3.138kg). Entre as funciona-
lidades da caçamba estão quatro ganchos, lo-
calizados nas cavidades das rodas para ma-
ximizar o espaço de carga, além de uma to-
mada elétrica de 220V para uso geral.

Para facilitar o acesso e manuseio, a por-
ta da caçamba pode ser colocada em três
posições: fechada, parcialmente aberta e to-
talmente aberta. O suporte do estepe fica sob
a caçamba, atrás do eixo traseiro, podendo
alojar pneus de até 35 polegadas.

São 8 possibilidades de cores: Firecra-
cker Red, Bright White, S ting Gray, Black,
Gobi, Silver Zynith, Granite Crystal e a Sna-
zzberry, sendo as três últimas opções cores
exclusivas para o lançamento e disponíveis
sob encomenda.

A nova picape Gladiator 2022 chega com
garantia de 3 anos e om preço sugerido de
R$ 515.913 em São Paulo.

Motos

Auto Dicas

Festival Interlagos
lança edição 2023

BMW R 18 chaga este ano

CAOA Chery apresenta
modelos híbridos

A tecnologia híbrida 48V chega ao por-
tfólio da CAOA Chery. Primeira montadora
a produzir localmente veículos com essa tec-
nologia, a marca disponibilizará no mercado
versões nacionais do Tiggo 5x PRO Hybrid
e Tiggo 7 PRO Hybrid, além do sedan Arrizo
6 PRO Hybrid importado.

Trazendo mais redução de consumo e de
emissões aos modelos da montadora, a solu-
ção conta com o diferencial de reunir a tec-
nologia híbrida com a motorização 1.5 Tur-
bo Flex, já reconhecida pelos brasileiros.

Produzidos na unidade de Anápolis (GO),
os SUVs Tiggo 5x PRO Hybrid e Tiggo 7
PRO Hybrid chegam ao mercado na segun-
da quinzena de julho. Ambos serão produzi-
dos e comercializados nas versões híbridas
e a combustão. O sedan Arrizo 6 PRO Hy-
brid será comercializado a partir de agosto
em versão única importada.

A chegada dos modelos faz parte da pi-
oneira estratégia da CAOA Chery de ele-
trificação. Comprometida em entregar ao
consumidor brasileiro produtos cada vez
mais tecnológicos e inovadores, e atenta às
demandas globais em relação à mobilidade

sustentável, a montadora assumiu o com-
promisso de apresentar uma gama comple-
ta de veículos eletrificados para o mercado
brasileiro.

Tecnologia Híbrida 48V
Baseada na substituição do alternador

tradicional por um gerador/ motor BSG (Belt
Starter Generator), o sistema híbrido funci-
ona recuperando a energia cinética gerada
nas frenagens. Essa energia é armazenada
em uma bateria 48V e utilizada para auxili-
ar e aumentar o torque e potência gerados
pelo motor a combustão quando solicitados.
Ou seja, o motor de combustão interna é
assistido pelo sistema elétrico. O sistema é
inteligente e detecta, a partir do modo de con-
dução do motorista, quando há necessidade
por economia ou por desempenho, utilizando
o algoritmo desenvolvido no seu máximo po-
tencial. Com isso, há redução de 14% nas
emissões de CO2 e economia de até 13% no
consumo de combustível.

Outro diferencial é a melhora do desem-
penho. O sistema BSG entrega 10 CV de
potência e 40Nm (4,1 kgfm) adicionais para
auxiliar o motor a combustão. Por esse moti-

vo, na versão híbrida os modelos da CAOA
CHERY passam a ter 160 cv de potência
máxima e 25,5 kgfm de torque máximo. Os
veículos Tiggo 5x PRO Hybrid, Tiggo 7 PRO
Hybrid e Arrizo 6 Pro Hybrid seguem con-
tando com câmbio CVT de 9 velocidades.

A tecnologia Híbrida 48V conta também
com sistema start-stop que desliga o motor
em paradas como semáforos e dá partida au-
tomaticamente quando acionado o acelera-
dor. Esse sistema também auxilia na redu-
ção do consumo e na emissão de poluentes,
além de minimizar ruídos ociosos enquanto o
veículo está parado.

Todo o desenvolvimento do software e
calibração do sistema de gerenciamento do
motor, além da integração com o BSG e o
algoritmo de carga e descarga da bateria 48V
das novas versões dos veículos foi realizada
pelo time de engenharia nacional da CAOA
CHERY, com base no modo de condução e
na preferência do motorista brasileiro. Des-
sa forma, os modelos entregam ao consumi-
dor uma experiência única ao volante.

Tiggo 5x PRO Hybrid e Tiggo 7 PRO
Hybrid

Além da motorização híbrida e do siste-
ma start-stop, o Tiggo 5x PRO Hybrid ga-
nhou itens de tecnologia e design na nova
versão. O SUV mais vendido da CAOA
CHERY passa a contar com volante de base
reta, com design mais esportivo; sensor de
chuva e carregador de celular wireless. O
utilitário esportivo segue contando com o de-
sign cheio de personalidade e sofisticação da
versão PRO e as dezenas de equipamentos
de série que fazem do modelo um sucesso
de vendas da marca. O Tiggo 5x PRO Hy-
brid chega às concessionárias de todo o Bra-
sil com o preço de pré-venda de R$ 169.990.

No caso do Tiggo 7 PRO Hybrid, houve
mudanças no design das rodas de liga leve
18", que passam a ter nova aparência. Em
relação aos designs externo e interno, eles
seguem os mesmos da versão topo de linha
equipada com motor 1.6 TGDI, assim como
o amplo pacote de equipamentos de segu-
rança, conforto e tecnologia. O Tiggo 7 PRO
Hybrid tem o preço de pré-venda de R$
199.990.

Arrizo 6 PRO Hybrid
O sedan premium da CAOA Chery

ganhou novo visual na versão eletrifica-
da. Na dianteira, uma nova grade, e na
traseira as lanternas passam a ter luz di-
nâmica de seta.

Os retrovisores também passaram
por upgrades. O retrovisor interno agora
é eletrocrômico, que controla a intensi-
dade da luz refletida pelos veículos, evi-
tando o ofuscamento da visão do moto-
rista. Já os retrovisores externos ganha-
ram desembaçador.

No interior, o Arrizo 6 PRO Hybrid pas-
sa a contar com novos itens de conforto como
volante com ajuste de altura e profundidade,
carregador de celular wireless, comando de
voz e luz de cortesia traseira. Assim como os
SUVs, o sedan também segue contando com
o amplo pacote de itens de série da versão
anterior.

Os três modelos contam com três anos
de garantia para o veículo completo e cinco
anos para motor e câmbio, o Arrizo 6 PRO
Hybrid chega às concessionárias com o pre-
ço de pré-venda de R$ 159.990.

Consagrado como o maior Parque de Di-
versões de Motociclistas no Brasil, o Festival
Interlagos 2023 já tem data marcada: será de
21 a 25 de junho, mais uma vez no Autódromo
de Interlagos, na cidade de São Paulo. Com
mais de 100 mil metros quadrados, o evento,
organizado pela Revista Duas Rodas, ganhou
mais um dia de programação aberta ao públi-
co e já tem mais de 40 marcas confirmadas.
Sucesso na última edição, o Festival 2023 re-
ceberá, em mais um ano, o Campeonato Bra-
sileiro de Motocross e, ainda, um Campeona-
to de FMX dentro do evento.

Em seu quinto ano de realização, o Fes-
tival Interlagos 2023 reunirá todas as monta-
doras participantes da última edição como
BMW, Honda, Ducati, Kawasaki, Yamaha,
Triumph, Harley Davidson, Husqvarna, den-
tre outras, e a nova montadora Bajaj, da Ín-
dia, que será lançada neste ano. Além das
fabricantes, já são mais de 30 grandes mar-
cas do setor que também estarão presentes
como Pirelli, Ipiranga, Mobil, LS2, Motul e
outras que levarão seus produtos, novas li-
nhas, serviços e equipamentos para o Autó-
dromo.

Entre as atrações, o evento terá a maior

etapa de todos os tempos do Campeonato
Brasileiro de Motocross, a volta do Flat Tra-
ck e toda atmosfera country do Lucky Frien-
ds RODEO Motorcycle, e mais uma super
novidade: um Campeonato de Freestyle Mo-
tocross (FMX), organizado pelo piloto Fred
Kyrillos, cinco vezes campeão brasileiro da
categoria.

A programação de 2023 está repleta de
novidades. Serão 5 dias de evento aberto ao
público, iniciando na quinta-feira, às 14h. Nesta
edição, serão disponibilizados cerca de 8 mil
test rides nos modelos mais cobiçados pelos
motociclistas de todo o mundo, em 4 pistas
para a pilotagem: principal, mobilidade urba-
na, off road e elétricas. Tudo isso, além de
shows de artistas consagrados no cenário
musical que vão agitar a sexta, o sábado e o
domingo, encerrando com a galera do #Isso-
éChurrasco. A expectativa é que 80 mil pes-
soas participem do evento.

Os embaixadores Felipe Titto, Karina
Simões e Leandro Mello serão novamente
as estrelas do evento, além de dezenas de
outros influencers. A última edição teve um
impacto de audiência em 42 milhões de pes-
soas.

A BMW R 18 está confirmada para che-
gar ao Brasil este ano. A motocicleta, com
linhas clássicas e altamente customizável, está
fazendo sucesso e virou objeto de desejo em
todo o mundo. O modelo é equipado com o
motor boxer mais potente da história da
BMW. O propulsor tem 1.800 cilindradas, dois
cilindros, quatro válvulas, bloco e transmis-
são feitos de alumínio, componentes de alu-

mínio polido a mão e um moderno sistema de
arrefecimento a ar e óleo. Em termos de de-
sempenho, o motor gerenciado pela transmis-
são automática de seis velocidades e desen-
volve 91 cv a 4.750rpm, com um torque má-
ximo de 158 Nm já disponível a partir de
3.000rpm. Informações sobre versões, pre-
ços e equipamentos de série serão revelados
em breve.


