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Sabesp agora quer multar 
consumo excessivo de água
o secretário de recursos Hídricos do Estado, Mauro arce, anunciou na quinta-feira (17/04) que a 
sabesp multará quem aumentar o consumo de água. Medida será para evitar o racionamento. PÁG. 3

Gestão aidan tem 
irreGularidades 
na craisa PÁG. 5

pOlíticA

Queda na taXa de 
desemPreGo É 
recorde PÁG. 8

NAciONAl

descobridor de craques do 
boca Juniors, da Argentina, 
comanda avaliação em  
Santo André PÁG. 11

ParanaPiacaba 
É indicada a 
Patrimônio PÁG. 6

cidAdeS

ida ao litoral 
deve ser intensa 
nesta seXta PÁG. 6

cidAdeS

Professores  como Paulo sérgio rodrigues (foto) e alunos do centro universitário da Fei (Fundação educacional inaciana), em conjunto com outras instituições de 
ensino, participam do desenvolvimento de programa de computador para produzir próteses com base na reconstrução do crânio em três dimensões. PÁGina 7
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opinião
editOriAl

paranapiacaba
de todos

A Unesco (Organização das Nações Unidas 
para a Educação, a Ciência e a Cultura) incluiu a 
vila de Paranapiacaba na lista dos bens culturais 
brasileiros que concorrerão ao título de Patrimô-
nio da Humanidade. A Vila disputa a chance de 
entrar para uma lista de aproximadamente 700 
locais em todo o mundo que representam de for-
ma extraordinária a cultura e a natureza dos paí-
ses onde se localizam e, por suas características 
únicas, atraem a atenção de visitantes de todo 
o mundo. O final dessa definição é importante 
porque Paranapiacaba pode receber a atenção 
de turistas do Brasil e do mundo.

O processo de revitalização da Vila co-
meçou no governo do prefeito Celso Daniel e 
continuou na administração de João Avamile-
no. Independentemente do fato de serem dois 
petistas que iniciaram o processo de valoriza-
ção desse patrimônio, a busca do selo de qua-
lificação da Unesco é importante para Santo 
André e, talvez, para todo o ABCD, se levar-
mos em conta que a Vila se localiza no alto 
da Serra do Mar e próxima da represa Billings, 
patrimônios que são comuns a outras cidades 
da Região. Uma correta e dinâmica política de 
valorização do turismo nesses locais reverteria 
benefícios para todo o ABCD.

Pena que a iniciativa de elevar Paranapia-
caba à condição de Patrimônio da Humanidade 
tenha sido abortada durante o governo do prefei-
to Aidan Ravin. A alegação oficial é de que não 
havia condições financeiras para a disputa na 
Unesco, mas é de se pensar se, pelo fato de ser 
um projeto petista, o então prefeito se desinte-
ressou pela proposta. Mesmo se deixarmos de 
lado a tese da represália ideológica contra feitos 
petistas, não seguir com o projeto é de uma es-
treiteza enorme. Paranapiacaba na lista dos bens 
culturais e naturais da Unesco é bom para todos. 
Qualquer administrador sairia bem na foto, até 
mesmo o que apenas continuou o trabalho do 
antecessor, demonstrando que o interesse públi-
co deve estar acima de tudo.

Cruzamento da Av. Pereira Barreto
com a Av. Gilda - Santo André
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CIRCUlAçãO EM santo andrÉ, são bernardo, são caetano, diadema, mauÁ, ribeirão Pires E rio Grande da serra 

Cpi dos pedágios
e o Custo são paulo

após mais de 70 pedidos de 
Cpis (Comissões parlamentares 
de inquérito), o governador de 
são paulo foi derrotado e con-
seguimos aprovar requerimento 
para a instalação de Cpi de um 
tema que afeta e muito a vida 
dos paulistas: os pedágios.

segundo a associação bra-
sileira de Concessionárias de 
rodovias, existem mais postos 
de pedágios em nosso estado 
do que em todos os outros es-
tados juntos. a agência Estado, 
em uma reportagem, mostra que 
é mais barato viajar para outro 
Estado do que entre as cidades 
paulistas. Uma viagem entre a 
Capital e Catanduva custa r$ 46 
e o mesmo percurso, cerca de 
400 km, entre a Capital do Es-
tado e a Capital do paraná, Curi-
tiba, custa r$ 9. parece-nos im-
perioso que verifiquemos essas 
aparentes contradições.

desde 1998, o psdb vem 
inaugurando praças de pedá-
gios. nesse período foram cria-
das 112 praças de pedágios nas 

estão bem acima do razoável. os 
pedágios não explicam a entres-
safra, a falta de chuva, a dificul-
dade de produzir, mas podem ex-
plicar como fica ainda mais cara 
uma mercadoria. por exemplo, o 
tomate. por que uma caixa de 20 
quilos em são paulo custa r$ 
70, em Minas r$ 23 e no rio de 
Janeiro r$ 46? o custo do trans-
porte pode revelar algo.

não se trata de explicar tudo 
pelos preços dos pedágios, não 
pensamos que seja o grande mo-
tivo do desgoverno do Estado. 
Mas certamente os pedágios do 
estado de são paulo mostram 
a verdadeira política do governo 
tucano: privatizar tudo que é pos-
sível. o estado mínimo ainda se 
faz presente por aqui: um estado 
sem vocação social, um estado 
que se rende às políticas do mer-
cado. E o mercado, sabemos, 
busca sempre o maior lucro. pre-
cisamos saber se o maior lucro 
significa estar acima das leis ou 
não. vamos investigar.

rodovias paulistas. Um recorde, 
que chegou à triste estatística de 
um posto novo a cada 40 dias.

precisamos com seriedade, 
com a profundidade que o tema 
merece, analisar as questões re-
lativas aos pedágios no Estado 
de são paulo. É muito bom poder 
exercer nossa tarefa constitucio-
nal de fiscalizar o poder Executi-
vo paulista. alerte-se ainda que o 
pedido da Cpi foi protocolado em 
2011 e só agora conseguimos 
aprovar. isso mostra que o go-
verno tentou de todas as formas 
enterrar a solicitação do pt.

poder investigar e dar satis-
fação a nossa população, so-
bre esse tema que muito afeta 
a todos, é tarefa dos deputa-
dos paulistas. tenho certeza 
de que todos se empenharão 
para que possamos estar à al-
tura de nossas atribuições e 
responsabilidades.

os preços dos pedágios po-
dem e certamente influenciam 
os preços das mercadorias. o 
preço dos pedágios está no to-
mate, na alface, na batata e em 
primeira mão nos parecem que 

Antonio Mentor*

*Antonio Mentor  é deputado 
estadual do pt-sp.
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Contra racionamento, Alckmin 
agora quer multar paulistas

crise
 Após a pequena elevação na quarta-feira (16/04), o 

nível de água nos reservatórios do Sistema Cantareira, 
que abastece a Grande São Paulo, voltou a cair para 
12,2%, menor índice já registrado.

política

gamento. Em alguns casos, as 
multas poderão ser analisadas 
e perdoadas, dependendo das 
causas. A proposta, ainda em 
análise, é que o ônus seja tam-
bém de 30% - assim como o 

desconto – para quem aumen-
tar o consumo.

Desde 2004 já existem pro-
jetos e até processos licitatórios 
para obras que ampliassem o 
sistema Cantareira, para au-

mentar o volume de água. No 
entanto, as obras não foram 
feitas, apesar de alertas de téc-
nicos da área. Com as poucas 
chuvas, o governo agora decide 
penalizar o consumidor.

Na tentativa de adiar ao má-
ximo o racionamento de água 
em São Paulo, o governo Ge-
raldo Alckmin (PSDB) estuda 
agora uma nova medida contra 
o desperdício: a aplicação de 
multas para quem aumentar o 
consumo. O anúncio foi fei-
to nesta quinta-feira (17/04) 
pelo secretário de Saneamento 
e Recursos Hídricos do estado, 
Mauro Arce, em entrevista à 
rádio CBN. “Não há rodízio 
e quem desperdiçar água será 
multado”, disse.

Se realmente colocada em 
prática, a medida segue uma 
estratégia do governador Ge-
raldo Alckmin (PSDB) de 
evitar o desperdício sem apli-
car os impopulares rodízio ou 
racionamento de água no ano 
em que tentará se reeleger. 
Atualmente, uma campanha 
da Sabesp dá desconto de 30% 
a quem reduzir em 20% o 
consumo de água mensal.

Conforme explicou o secre-
tário, a multa será anunciada 
um mês antes da cobrança, 
a fim de que o consumidor 
possa se preparar para o pa-

Documento interno da Prefei-
tura de São Paulo relata que a Sa-
besp informou ao Comitê Gestor 
dos Serviços de Água e Esgoto da 
Capital de São Paulo que já está 
reduzindo em 75% a pressão da 
água fornecida na cidade entre 
meia-noite e 5h. O documento 
foi revelado nesta semana.

“O que nós fizemos foi avisar 
toda a rede pública, hospitais, 
postos de saúde, para se preve-
nirem sabendo que durante a 
madrugada está tendo raciona-
mento de água na cidade de São 
Paulo”, afirmou o secretário de 
Governo da gestão Fernando 
Haddad (PT), Francisco Ma-
cena, que distribuiu um ofício 
comunicando gestores muni-
cipais sobre a redução de 75% 
na pressão da água fornecida à 
cidade entre meia-noite e cinco 
da manhã.

Por outro lado, a Sabesp nega 
já estar aplicando o racionamen-
to norturno. 

redação
redacao@abcdmaior.com.br

governador insiste em não decretar racionamento, que evitaria uma crise de abastecimento no Estado
aManda pErobElli

se antes governador deu descontos à população, agora quer multar quem usar água durante crise que afeta toda a região 

documento 
diz que 
sabesp já faz 
racionamento
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troca-troca
 O Secretário de Relações Institucionais de Mauá, Rômulo 

Fernandes (PT), retomará mandato na Câmara. O petista entra no 
lugar de luiz Simão (PSB), que no dia 29/04 assume a Pasta de 
Habitação.

política

Além da falta de médicos e 
das longas filas de esperas nas 
unidades de Saúde, as mães de 
Diadema ganharam mais um 
motivo para se preocupar. Des-
de a semana passada, o governo 
do prefeito Lauro Michels (PV) 
instalou no sétimo andar do 
Hospital Municipal, no Bairro 
Piraporinha, a unidade de trata-
mento para adultos com trans-
tornos mentais em fase aguda. 
Entretanto, no mesmo andar, 
está alocado o setor de pediatria, 
o que tem causado problemas e 
assustado os pais que levam seus 
filhos ao hospital.

A enfermaria psiquiátrica co-
meçou a funcionar no Hospi-
tal Municipal desde 8 de abril, 
após determinação da Secreta-
ria de Saúde, sob comando de 
José Augusto da Silva Ramos 
(PSDB). Antes, o atendimento 
era realizado no Pronto Socorro 
Central. 

Uma moradora da cidade que 
não quis se identificar relatou 
que a divisória entre as alas é de 
madeira e não há guardas para 
garantir segurança na ala pedi-
átrica. Conforme relato da vi-

O prefeito de Santo André, 
Carlos Grana (PT), enviou à 
Câmara projeto que possibili-
ta o Banco do Brasil financiar 
moradias no programa Minha 
Casa, Minha Vida. Atualmente, 
só a Caixa Econômica Federal 
tem a autorização para bancar os 
projetos. “É mais uma opção de 
linha de crédito, mas é claro que 
a Caixa continuará sendo nossa 
principal parceira”, disse Tiago 
Nogueira, secretário de Relações 
Institucionais da Prefeitura.

Durante o governo Grana, a 
Caixa já financiou R$ 304 mi-
lhões em moradias populares 

relacionadas ao Programa Mi-
nha Casa, Minha Vida. Foram 
entregues mais de mil unidades 
até o momento, mas em maio 
haverá novas inaugurações, to-
talizando duas mil unidades 
inauguradas. “Outras duas mil 
estão em obra”, informou Tiago 
Nogueira.

Pelo programa de governo 
de Carlos Grana, até o fim do 
mandato serão entregues à po-
pulação cinco mil moradias. 

NOvidAdeS
Uma novidade anunciada 

pelo governo no fim do ano é 

de que 50% das unidades que 
serão construídas no município 
vão ser destinadas para famílias 
que pagam aluguel. 

Durante as plenárias do PPA 
(Plano Plurianual Participati-
vo) ocorrida no ano passado 
e organizadas pela Prefeitura, 
moradores que pagam aluguel 
cobraram a alteração na forma 
de distribuição das unidades ha-
bitacionais. 

O déficit habitacional na ci-
dade é de 25 mil moradias. O 
governo quer construir 5 mil 
moradias em quatro anos.  

sitante, é comum mães e filhos 
testemunharem, no elevador, 
pessoas presas em macas com 
destino à unidade psiquiátrica. 
“Acho que (os setores) deve-
riam ser em andares diferentes. 
Os pacientes (com transtornos 
mentais) passam pelo corredor e 
as mães ficam com medo. De-

veria também ter segurança”, 
detalhou.

A dona de casa Cleonice Fer-
reira, 41, permaneceu ao lado 
de seu filho no Hospital Mu-
nicipal por uma semana. Nesse 
período, a mãe teve de dividir a 
preocupação destinada à criança 
com os pacientes da ala vizinha. 

“Nos dias em que estive lá, um 
internado tentou fugir e uma 
enfermeira disse que todos de-
veriam entrar na sala (da ala pe-
diátrica), pois não havia como 
responsabilizar se ocorresse 
algo”, relatou.

Cleonice ainda ouviu re-
latos de outras mães que so-

friam durante a noite com os 
barulhos dos pacientes com 
transtornos mentais. “Disse-
ram que a noite inteira havia 
gritos e batiam na parede (de 
madeira). No quarto da pedia-
tria, uma mulher disse que seu 
bebê acordava por causa dos 
sons. A pessoa com problema 
mental não tem noção. Então 
eles podem entrar em qual-
quer porta, pegar a crianças, 
funcionários. Isso deixa todos 
preocupados”, completou.

Há nove dias com a filha in-
ternada no Hospital Municipal, 
Priscila Mayara, 24, teve grande 
susto na quarta-feira (16/04). 
“Estava no corredor com a mi-
nha filha no colo e o paciente da 
ala de psiquiatria foi em minha 
direção. E aí eu entrei na sala 
(para me proteger). Fiquei bran-
ca na hora. Durante a noite, eles 
ficam falando palavrão, xingam 
e gritam”, disse.

Em nota, a Prefeitura de Dia-
dema informou que, com base 
na lei federal 10.216/02, busca 
consolidar um modelo de aten-
ção à saúde mental aberto e de 
base comunitária, garantindo a 
livre circulação das pessoas com 
transtornos mentais pelos servi-
ços, comunidade e cidade.  

diadema instala psiquiatria ao lado 
da ala para crianças; mães têm medo
bruno coelho

bruno@abcdmaior.com.br

secretário José augusto resolveu que tratamento de pessoas com transtornos mentais seja no mesmo andar que pediatria
arqUivo abCdMaior

Hospital Municipal: mães relatam episódios e afirmam sentir medo com medida definida pelo secretário José augusto

prefeito de sto. andré quer que banco do brasil financie Habitação

(Gislayne Jacinto)

rodrigo pinto

grana: ‘É mais uma opção para linha de crédito para habitação, além da Caixa’
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clima quente
  Mais uma vez vereadores do PSDB e PT discutiram 

na Câmara de Diadema. A nova polêmica entre as 
bancadas foi a moção de repúdio à presidente Dilma 
Rousseff (PT) sobre a Petrobras. 

FOlguiNhA
A Câmara de São Caetano publicou nesta quinta-feira (17/04) o 
afastamento de dois vereadores. Carlos Humberto Seraphin e Chico 
Bento se licenciarão do cargo de 2 a 30 de maio. Ambos alegaram 
problemas particulares.

FGV confirma irregularidades 
na Craisa durante gestão Aidan

priação indébita de valores, já 
que a Craisa descontava na fo-
lha de pagamento dos funcio-
nários e não repassava o valor 
aos órgãos devidos.

A auditoria também con-
cluiu a ausência de documenta-
ção sobre o controle e ingresso 
de receita gerada pela realiza-
ção da festa junina de 2012. 
CPI (Comissão Parlamentar de 
Inquérito) instaurada pela Câ-
mara investiga suposto sumiço 
de dinheiro arrecadado com o 
aluguel de barracas. 

De acordo com o relatório, no 

governo Aidan houve ainda atra-
so no pagamento de obrigações 
trabalhistas dos servidores, que 
motivou o pagamento de pena-
lidades junto ao sindicato da ca-
tegoria. Uma indenização de R$ 
70,2 mil foi paga a 234 funcio-
nários da Craisa em novembro.

Outras irregularidades foram 
apontadas pelo relatório: pro-
blemas em processos licitatórios, 
inexistência de instrumentos 
eficazes de gestão de custos para 
buscar o reequilíbrio econômico-
-financeiro e aumento expressivo 
de custos e despesas em 2012. 

A FGV (Fundação Getúlio 
Vargas) concluiu auditoria feita 
na Craisa (Companhia Regional 
de Abastecimento Integrado de 
Santo André) e apontou uma sé-
rie de irregularidades no governo 
Aidan Ravin (PSB). Entre as ile-
galidades, está o não recolhimen-
to de tributos retidos na fonte, o 
que caracteriza apropriação indé-
bita dos valores. 

A FGV detectou que houve 
sonegação de impostos e apro-

gislayne Jacinto
gislayne@abcdmaior.com.br

Entre os problemas apontados está apropriação indébita de dinheiro dos servidores
andris bovo

Craisa: caixa-preta da gestão aidan começa a ser revelada após Cpi
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O feriado prolongado come-
çou já com congestionamento 
no principal acesso à Baixada 
Santista, o SAI (Sistema Anchie-
ta-Imigrantes). 

A Anchieta teve tráfego inten-
so no sentido Litoral, pela pista 
Sul, durante toda a tarde desta 
quinta-feira (17/04), e conges-
tionamento do Km 31 ao  55. 
À noite, a Imigrantes tinha con-
gestionamento em quase todo o 
trecho, e a Anchieta tráfego bas-
tante lento. 

A Ecovias, concessionária que 
administra o SAI, aconselha os 
motoristas que forem pegar es-
trada nesta sexta-feira (18/04) a 
evitar o horário das 6h às 18h. 

Nesta quinta-feira, a rodovia 
Cônego Domênico Rangoni 
apresentou tráfego lento, no sen-
tido Guarujá, do km 271 ao km 
267, e do km 3 ao km 5. No sen-
tido Cubatão/ São Paulo, a rodo-

via apresentou lentidão do km 
261 ao km 270. O trânsito pe-
sado foi provocado por acidente 
ocorrido ainda durante a manhã, 
quando uma carreta carregada de 
soja tombou na rodovia. 

O acidente teve reflexos até no 
trânsito da Anchieta-Imigrantes. 
No fim da tarde, as demais ro-
dovias do sistema apresentaram 
tráfego bom. 

A concessionária não registrou 
até às 19h30 de quinta-feira ne-
nhum acidente ou interrupções 
do tráfego por veículos quebra-
dos. Todo o trânsito foi causado 
por excesso de veículos.

FeriAdÃO 
A Ecovias  estima que entre 

250 mil e 365 mil veículos utili-
zem as rodovias para descer a ser-
ra em direção à Baixada Santista 
durante os feriados da Semana 
Santa e de Tiradentes. 

A contagem começou à 0h 
desta quinta-feira (17/04) e se 
estende até às 24h do dia 21 de 

abril, segunda-feira.
A Ecovias espera um mo-

vimento maior na direção da 
Capital já no domingo à tarde 

(20/04), quando a concessioná-
ria deve montar a Operação Su-
bida (2x8), das 15h às 22h. Na 
segunda-feira (21/04) de manhã, 

o tráfego deve voltar a ficar mais 
intenso no sentido São Paulo e a 
Operação Subida (2x8) deve fi-
car em vigor das 11h às 23h. 

véspera de feriado tem trânsito 
carregado em direção ao litoral 
carol Scorce

carol@abcdmaior.com.br

das 6h às 18h desta sexta-feira (18/04), a descida ainda será carregada de veículos, de acordo com a concessionária Ecovias
rodrigo pinto

Movimento foi intenso nesta quinta-feira e deve ficar mais complicado nesta sexta-feira, de acordo com a Ecovias

prevenção ao câncer bucal
 A Prefeitura de Santo André, em parceria com a APCD (Associação 

Paulista dos Cirurgiões Dentistas), promoverá a Campanha de Prevenção e 
Diagnóstico Precoce do Câncer Bucal, entre os dias 22 e 26 de abril, nas 
Unidades de Saúde que possuem atendimento odontológico.

cidades

A Vila Ferroviária de Parana-
piacaba, em Santo André, foi in-
cluída pela Unesco (Organização 
das Nações Unidas para a Edu-
cação, a Ciência e a Cultura) na 
lista indicativa de bens culturais 
brasileiros que poderão ser apre-
sentados para concorrer ao título 
de Patrimônio da Humanidade. 
Também integram a lista o Cais 
do Valongo, no Rio de Janeiro 
(RJ), e o Mercado Ver-o-Peso, em 
Belém (PA).

De acordo com o Iphan (Ins-
tituto do Patrimônio Histórico 
e Artístico Nacional), a lista é 
composta pela indicação de bens 
culturais, naturais e mistos, apre-
sentados pelos países que ratifica-
ram a Convenção do Patrimônio 
Mundial da Unesco. 

Os bens culturais indicados 
pelo Iphan contemplam o patri-
mônio histórico, arqueológico e 

ense, Ricardo Di Giorgio, a can-
didatura foi iniciada em 2008, na 
administração do prefeito João 
Avamileno (PT).

“Acreditamos que os restauros 
garantidos com os recursos do 
PAC Cidades Históricas, do go-
verno federal, fortalecem nossa 
candidatura”, disse o secretário.

A indicação foi deixada de lado 
em 2009, pela administração do 
ex-prefeito Aidan Ravin. Na épo-
ca, Aidan alegou falta de de verba 
para a vila se manter na disputa. 

A documentação para que Pa-
ranapiacaba  voltasse a entrar na 
disputa foi entregue ao Iphan em 
2013. Com a inclusão de Para-
napiacaba na lista indicativa da 
Unesco, a Prefeitura  aguardará 
a aprovação da candidatura pelo 
Comitê do Patrimônio Mundial 
para reiniciar o processo institu-
cional para a disputa. 

AvANÇOS
Paranapiacaba: Patrimônio Cul-

tural e Natural de Santo André 
para a humanidade foi o slogan da 
campanha iniciada por Santo An-
dré quando houve o lançamento 
da candidatura da vila a patrimô-
nio da humanidade. 

À época, o governo entendeu 
que estava credenciado, uma vez 
que o local teve seu patrimônio 
natural, histórico, tecnológico, 
urbanístico e arquitetônico reco-
nhecido em 1987, pelo tomba-
mento do Condephaat; em 2002, 
pelo Iphan; e, em 2003, na esfera 
municipal, pelo Comdephaapasa.

Em 1994, a Unesco reconhe-
ceu a importância da biodiversi-
dade e dos ecossistemas da Mata 
Atlântica da região por meio da 
criação da Reserva da Biosfera do 
Cinturão Verde de São Paulo. 

ferroviário, além de área cultural 
e ponto turístico do norte brasi-
leiro. Este posicionamento será 
apresentado ao Comitê do Patri-
mônio Mundial na sua próxima 

reunião, que neste ano ocorrerá 
em Doha, no Catar, em junho.

De acordo com o secretário de 
Gestão de Recursos Naturais de 
Paranapiacaba e Parque Andre-

vila de paranapiacaba é indicada a patrimônio da Humanidade

(redação)

adonis gUErra/arqUivo

processo de indicação da vila a patrimônio da Humanidade teve início em 2007
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Zona Azul em Mauá 
 Começa a vigorar a partir de terça (22/04), no 

Parque das Américas, em Mauá, o terceiro lote da Zona 
Azul. A área compreende a av. Brasil (trecho), ruas 
Havana, Haiti, San Juan e Honduras. Serão 207 vagas.

FEI participa de projeto para 
reconstrução de crânio em 3D

faces de pessoas com parte do 
crânio como, por exemplo, 
em ossadas desconhecidas”, 
exemplificou Rodrigues. 
Duas empresas de São Paulo 
já estão utilizando o progra-
ma para a realização de cirur-
gias virtuais. 

Outro ganho é o estímulo 
à pesquisa na universidade e 
à criação de tecnologia nacio-
nal. Com a participação de 
alunos dos cursos de mestrado 
e doutorado da FEI, o projeto 

auxilia na formação de mão de 
obra competitiva para o mer-
cado brasileiro. “Um dos prin-
cipais ganhos foi o número de 
alunos ligados direta ou indi-
retamente ao projeto”, disse o 
professor.

Além da FEI, o projeto tem 
a contribuição de pesquisado-
res de instituições como USP 
São Carlos e Centro Nacional 
de Pesquisa Renato Archer, e 
apoio de órgãos como CNPq, 
Capes e Fapesp. 

Professores e alunos do Cen-
tro Universitário da FEI (Fun-
dação Educacional Inaciana), 
em conjunto com outras ins-
tituições de ensino do Brasil, 
desenvolvem um programa de 
computador (software) para 
produzir próteses em três di-
mensões (3D) voltadas à re-
construção craniofacial. 

O molde pode auxiliar pes-
soas que perderam parte da 
estrutura da face ou do crânio, 
como vítimas de acidentes ou 
portadores de defeitos congê-
nitos. A prótese é feita a partir 
de uma tomografia, utilizada 
pelo software para reconstruir 
a estrutura óssea do paciente 
no computador.  

O projeto começou em 
2005, no Rio de Janeiro, e foi 
levado para a FEI pelo profes-
sor Paulo Sérgio Rodrigues, do 
Departamento de Ciência da 
Computação, em 2007. Pró-
teses feitas com base no pro-
grama já foram utilizadas em 
voluntários, como uma mora-
dora do Rio que reconstruiu 
o lado direito da mandíbula, 
após a retirada de um tumor.  

ideNtiFicAÇÃO
Além de auxiliar na recons-

trução craniofacial, o progra-
ma pode ajudar em outras 
áreas da medicina, como a fo-
rense. Um exemplo, de acordo 
com o professor, é possibilitar 
a identificação de corpos com 
base na reconstrução tridi-
mensional por computador. 
Hoje a identificação acontece 
com informações da arcada 
dentária. 

“Existem dois desdobra-
mentos possíveis. Pode ser 
utilizado para guiar o médico 
em neurocirurgias  no com-
putador 3D e para reconstruir 

rosângela dias 
rosangela@abcdmaior.com.br

programa de computador permite produção de próteses para quem perdeu parte da estrutura óssea 

MAiS SegurANÇA eM StO. ANdrÉ
Santo André acaba de ganhar mais um equipamento de segurança. 
Com presença do prefeito Carlos Grana, foi inaugurada nesta quinta 
(17/04) a nova sede da 2ª Cia. do 41º Batalhão da Polícia Militar, 
no Jardim Santo André, que atenderá população de 200 mil pessoas.

rodrigo pinto

professor paulo sérgio rodrigues levou o projeto para a FEi em 2007
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A taxa de desemprego fechou 
março em 5%, a menor para o 
mês desde o início do estudo, ini-
ciado em 2002. O dado é da Pes-
quisa Mensal de Emprego divul-
gado nesta quinta-feira (17/04) 
pelo Instituto Brasileiro de Ge-
ografia e Estatística (IBGE). Em 
fevereiro a taxa foi 5,1% e 5,7% 
em março de 2013. 

O contingente de trabalha-
dores desocupados ficou em 
1,2 milhão de pessoas em mar-
ço, mantendo-se praticamente 
estável em relação a fevereiro, 
mas recuando 11,6% na com-

paração com março de 2013. 
A população ocupada, de 22,9 
milhões de pessoas, também se 
manteve praticamente estável 
comparada a fevereiro desse 
ano e março do ano passado.

Entre os setores da econo-
mia, houve geração de em-
prego, na comparação com 
fevereiro, nos segmentos da 
construção (1%) e serviços 
prestados à empresas (2,6%). 
Na comparação com março 
do ano passado, houve cresci-
mento dos postos de trabalho 
em seis dos sete setores, com 
exceção da indústria, que teve 
queda de 0,5%. Os destaques 
positivos foram a construção 

(6,6%) e o comércio (6%). 
O número de trabalhadores 

com carteira assinada no setor 
privado ficou praticamente o 
mesmo de fevereiro, 11,7 mi-
lhões. Mas foi registrado um 
aumento de 2% em relação a 
março do ano passado.

O rendimento médio real 
do pessoal ocupado de R$ 
2.026,60 em março é 0,3% in-
ferior a fevereiro e 3% superior 
ao de março do ano passado.

A Pesquisa Mensal de Em-
prego é feita nas regiões me-
tropolitanas do Recife, de Sal-
vador, de Belo Horizonte, do 
Rio de Janeiro, de São Paulo e 
de Porto Alegre.  

ibgE informa que queda na taxa de 
desemprego foi recorde em março
redação

nacional@abcdmaior.com.br

Índice chegou a 5%, menor marca desde o início do cálculo, em 2002; destaques positivos foram a construção civil e o comércio
andris bovo

Emprego na construção civil cresceu 2% na comparação com março de 2013

ucrânia
 A reunião entre os chefes das diplomacias da Ucrânia, 

Rússia, União Europeia e  dos Estados Unidos começou 
na quinta-feira (17/04) em Genebra, na Suíça, para 
tentar travar a escalada de violência no leste ucraniano.

nacional/internacional
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estágio na Odebrecht-braskem
 As inscrições vão até terça-feira (22/04) a 

universitários com formação prevista entre julho de 
2015 e dezembro de 2016 em diversas áreas. As 
fichas estão em www.jovemparceiro.com.br.

economia

Michelly cyrillo
michelly@abcdmaior.com.br

Abertura de 
vagas na Região 
perde fôlego
saldo de empregos no abCd medido pelo
Ministério do trabalho ficou negativo em março

Problemas enfrentados pelo 
setor automotivo, com as ex-
portações em baixa, e recuo nas 
vendas do comércio no início do 
ano afetaram o mercado de traba-
lho na Região. O ABCD fechou 
410 vagas de emprego em março 
de acordo com dados do Caged 
(Cadastro Geral de Empregados 
e Desempregados), divulgados 
nesta quinta-feira (17/04) pelo 
Ministério do Trabalho.

 No mês passado, em todos 
os setores, foram admitidas no 
ABCD 30.332 pessoas e demiti-
das 30.742, resultando no saldo 
negativo. Em fevereiro o saldo  
da Região ficou positivo com 
2.452 vagas.

O comércio e a indústria são 
considerados os responsáveis 
pelo fraco desempenho no mês 
passado. “O resultado negativo 
está atrelado ao desaquecimento 

natural que o setor do comércio 
sofre sempre no primeiro trimes-
tre. Outro fato relevante é que o 
verão foi mais amplo e com isso 
as vendas de inverno irão começar 
em abril, e não em março, como 
geralmente acontece”, explicou 
Alessandro Zanoli Bernardo, eco-
nomista e professor do Centro 
Universitário Anhanguera.

De acordo com ele, as demis-
sões na indústria são puxadas pela 
crise pontual que o setor automo-
tivo sofre, principalmente pelo 
problema de exportação com a 
Argentina. A indústria automoti-
va tem um grande peso nas con-
tratações na Região, já que seis das 
principais montadoras e boa parte 
da cadeia de fornecedores da área 
de metalmecânica, plástico, bor-
racha e têxtil estão no ABCD.

Diadema, que foi a cidade com 
pior desempenho no mês (fechou 
638 vagas), é considerada um 
bom exemplo do problema do 
setor. Assim como Santo André 

(113 empregos encerrados), Ri-
beirão Pires (menos 80 postos) e 
Mauá (menos 77 vagas). “Estas 
cidades possuem muitas autope-
ças fornecedoras das montadoras. 
Com a desaceleração há cortes 
pontuais”, disse o economista.

Já São Bernardo e São Caetano, 
que têm as montadoras instaladas 
e que poderiam ficar no vermelho, 
apresentaram os melhores resulta-
dos da Região, com a abertura de 
485 vagas. “As diversas obras imo-
biliárias e a contratação no setor 
de construção civil seguraram os 
resultados negativos da indústria e 
comércio destas cidades”, afirmou 
Bernardo. Rio Grande da Serra 
também ficou positivo com saldo 
de 13 vagas.

“A construção civil continua 
contratando sim. As obras em 
construção agora são lançamentos 
dos anos anteriores”, disse Milton 
Bigucci Júnior, diretor da cons-
trutora MBigucci e da Associação 
dos Construtores do ABC. 

agência abC prorroga 
inscrições ao  pronatec

O prazo para as empresas 
encaminharem as demandas 
por cursos de qualificação 
profissional por meio do Pro-
natec   (Programa Nacional 
de Acesso ao Ensino Técnico 
e Emprego) Brasil Maior foi 
prorrogado até 30 de abril. 
Até o momento, a Região al-
cançou o pedido por cursos 
de cerca de 10 mil vagas. 

De acordo com Giovanni 
Rocco Neto, secretário-exe-
cutivo da Agência de Desen-
volvimento Econômico do 
Grande ABC, os empresários 
precisam de mais tempo para 
diagnosticar as necessidades 
de cada setor. “Como essa é a 
primeira etapa do programa 
e as empresas ainda não se 
acostumaram com a dinâmi-
ca do processo, o Ministério 
(do Desenvolvimento, In-
dústria e Comércio) decidiu 
aumentar o prazo de inscri-
ção”, explicou.

MObiliZAÇÃO  
A Agência e os parceiros do 

Pronatec Brasil Maior têm 
realizado, desde 8 de abril, 
uma série de encontros para 
divulgar e mobilizar os em-
presários sobre a importância 
da qualificação profissional. 
As reuniões envolveram re-
presentantes das prefeituras 
locais, sindicatos, associações 
comerciais e coordenação de 
Arranjos Produtivos Locais. 

A assinatura do convênio 
do Pronatec Brasil Maior foi 
assinada em fevereiro e nes-

te período estão disponíveis 
cursos de Formação Inicial ou 
Continuada, além dos cursos 
técnicos. A empresa deverá 
verificar quais os cursos de 
interesse e quantos trabalha-
dores deseja inscrever. O pro-
cesso de qualificação não tem 
custos ao empresário, nem ao 
funcionário.

“No Pronatec Brasil Maior, 
o próprio mercado diz o que 
precisa de mão de obra e o 
trabalhador se aperfeiçoa 
em atividades que a empresa 
está interessada, o que pro-
porciona maior garantia de 
emprego”, disse Rafael Mar-
ques, presidente da Agência. 
As empresas interessadas em 
inscrever trabalhadores no 
programa devem entrar em 
contato com a Agência pelo 
telefone 4433-7354 para 
preencher cadastro e verificar 
disponibilidade de vagas. 

andris bovo

rafael: mercado define tipo de formação

(iara voros)

MarCEllo Casal Jr/abr

depois de um início de ano bom, indústria e comércio na região desaceleram com reflexos negativos à geração de emprego
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Água curte protagonismo e 
vai com tudo atrás do acesso

Sem feriado
 O ginasta de São Caetano Arthur Zanetti disputará o 

3º Meeting de Ginástica Artística neste fim de semana, 
em Santos. O torneio é encarado pelo campeão olímpico 
como preparação para o Mundial da China.

arte e ação espor tes

Com o trio São Bernardo, San-
to André e São Caetano de férias, 
o Água Santa é o centro das aten-
ções do futebol do ABCD neste 
instante. Com toda moral sobre 
as costas, o time de Diadema co-
meça a decidir de vez neste sába-
do (19/04) o destino na Série A-3 
do Campeonato Paulista, quando 
recebe o São José no estádio do 
Baetão, às 16h, já pela fase decisi-
va. Um novo acesso é garantia de 
jogos especiais em 2015.

“Na cidade, com os torcedores, 
diretoria e jogadores, é claro que 
já há estes comentários de enfren-
tar o São Caetano, Santo André, 
Guarani no ano que vem. Não 
escapa da gente este fato. Isso é 
importante e pode ser usado posi-
tivamente, mas sem empolgações, 
com os pés no chão. Com certeza 
o momento que vive o Água é es-
pecial na Região”, opinou o técni-
co Márcio Ribeiro.

O treinador quer uma vitória 
na estreia da nova fase de qual-
quer maneira. Depois, o Netuno 
ainda encara o Novorizontino e 
Sertãozinho, em turno e returno. 
Com uma calculadora em mente 
e nas mãos, Ribeiro pensa em dez 
pontos para subir, mas acha que 
com sete ou oito também pode 
atingir o objetivo. Os dois primei-
ros da chave estarão na A-2.

“Vencer este primeiro jogo será 
muito importante. Nosso grupo é 
o mais equilibrado, com o Sertão-
zinho vindo com força depois de 
classificar no final, o Novorizonti-
no um dos times que mais gostei 
de ver jogar e o São José com qua-
lidade. Nós temos a experiência 
como aliada. Daremos um passo 
significativo com essa vitória.”

Com alguns jogadores aci-
ma de 34 anos, o técnico 
acredita que o elenco coeso 
que possui fará a diferença na 
busca pelo sonho. 

guilherme Menezes
guilherme.menezes@abcdmaior.com.br

time de diadema, que agora é o centro das atenções no abCd, inicia fase decisiva da série a-3

andris bovo

oscar revela jogadores para o boca e para a seleção argentina há 30 anos e esteve em santo andré na última quarta-feira para comandar uma avaliação

descobridor de craques argentinos ensina em sto. andré
Há 30 anos no Boca Juniors, 

Oscar Bartolo Aquino desco-
briu Carlos Tevez para o futebol, 
tão ídolo para os argentinos - ou 
até mais - do que Lionel Mes-
si, mas diz ter trabalhado com 
292 jogadores que vestiram a 
camisa do maior time local. Na 
última quarta-feira (16/04), o 
coordenador técnico das escolas 
internacionais do Boca coman-
dou avaliação com 80 garotos 
da unidade de Santo André, a 
única dos xeneizes no ABCD e 
uma das 25 do País. Foi o fim 
de uma viagem que passou por 
outras seis cidades e que sele-
cionará os que mais saltaram 
aos olhos para uma semana de 
treinos na Casa Amarela, casa 
da equipe argentina.

Marinheiro de primeira via-
gem, Bartolo voltará à terra 
natal feliz com o que viu por 

aqui. Não esperava que as escolas 
respeitassem tão à risca a meto-
dologia de trabalho do Boca, se-
gundo nos disse um dos organi-
zadores da avaliação e membro da 
DFS Gol Business (franqueadora 
máster das escolinhas do clube no 
Brasil), Higor Nunes.

“Nosso objetivo é mudar a 
cultura do brasileiro de pensar o 
futebol. Temos por natureza uma 
técnica diferente perante os ar-
gentinos, mas eles têm disciplina. 
Aqui treinamos individualidade e 
lá eles treinam o jogo (coletivo). 
É isso que queremos mesclar, usar 
nosso talento com a disciplina, 
garra e metodologia que os argen-
tinos têm, esse é o casamento ide-
al para a formação de um atleta”, 
opinou Nunes, em visão do fute-
bol semelhante à de Bartolo.

“Priorizamos a disciplina e o 
trabalho, são duas coisas que não 

abrimos mão. Os brasileiros têm 
mais técnica e nós, mais garra. 
Nosso objetivo com essa ativida-
de é que o menino entenda nossa 
metodologia de trabalho e tenha 
espaço em qualquer lugar do 
mundo”, espera o argentino, an-
tes de entrar em detalhes do jogo 
em si. “Fazemos treinos misturan-
do físico, técnica e todas as variá-
veis do jogo, sempre com bola. A 
bola é um doce para vocês e por 
isso temos que fazer tudo com 
ela”, filosofou.

Bartolo não veio ao Brasil com 
o propósito de levar os jovens ta-
lentos daqui para lá, até porque a 
legislação não permite que meno-
res de 18 anos assinem contrato 
com um time de futebol do Exte-
rior – a não ser que os pais acom-
panhem o jogador na aventura. 

Sobre o ex-corintiano Tevez, 
o técnico guarda um carinho 

especial por gastar cinco anos 
da carreira ao lado do atacan-
te. “Não é nenhum fenômeno, 
mas é um atleta distinto, teve 
que aprender muito para che-
gar à equipe principal”, recor-
dou Bartolo, que dá a receita 
do segredo para pinçar uma 
joia. “Não olhar a bola. Ficar 
atento ao posicionamento do 
menino, ver se fecha as linhas, 
como ele marca um adversário.”

cANSAdOS
Os jovens escutados pela re-

portagem trataram a avaliação 
como uma verdadeira peneira 
e não consideram um proble-
ma jogar e morar na Argentina. 
Em relação ao treino seguido de 
coletivo, a molecada disse que 
cansou mais do que o habitual, 
mas aprovou Bartolo.   

 



12   ABCDMAIOR | 18 a 21 de abril de 2014

boca livre 
 O grupo Boca livre fará uma única apresentação 

neste sábado (19/04), às 20h, no Sesc Santo André 
(rua Tamarutaca, 302, Vila Guiomar). Ingressos de R$ 6 
a R$ 30. Informações: 4469-1200.

agenda

diAdeMA
ExPOSIçãO
No ano em que completaria cem 
anos, a escritora Carolina de Jesus 
é tema de exposição. O Centro Cul-
tural Promissão (rua Pau do Café, 
1.500, Jardim Promissão) recebe 
a mostra Centenário de Carolina 
Maria de Jesus, que reúne parte de 
suas obras e retratos de sua vida. 
Em cartaz até 10/05, a visitação 
pode ser feita de terça a sábado, 
das 9h às 18h. Grátis. Mais infor-
mações: 4066-5454

SÃO cAetANO
TEATRO
O Movimento Cultural Teatral e de 
Artes de São Caetano do Sul apre-
sentará nesta sexta-feira (18/04), 
às 20h, o espetáculo Via Crucis – A 
Paixão do Povo. Com o apoio da 
Secretaria de Cultura, o evento é 
uma comemoração aos 39 anos 
da companhia de teatro. A peça 
será encenada na praça da Rique-
za, s/nº, Prosperidade, em apre-
sentação gratuita. Informações: 
4238-4243.

SANtO ANdrÉ
MúSICA
O Sesc Santo André (rua Tamaru-
taca, 302, Vila Guiomar)  recebe 
nesta segunda-feira (21/04), às 
19h, o cantor Fred 04. Fundador 
da banda Mundo livre S/A, o ar-
tista subirá ao palco para uma 
apresentação em homenagem a 
Nelson Cavaquinho. No repertório, 
diversas composições do sam-
bista, como A Flor e o Espinho e 
Folhas Secas. Ingressos custam de 
R$ 4 a R$ 20. Informações: 4469-
1200.

Continua o embate entre prefeitura e Escolas livres de sto. andré; sede da ElCv é transferida para o paço

Escola livre de Cinema 
e vídeo acaba desalojada

No final de 2013, a crise na 
ELT (Escola Livre de Teatro), que 
envolvia atrasos nos pagamentos 
de professores e dificuldades em 
dialogar com a Secretaria Munici-
pal de Cultura, ganhou visibilida-
de. Paralelamente a isso, outra cri-
se era deflagrada: a ELCV (Escola 
Livre de Cinema e Vídeo) enfren-
tava ameaças de desalojamento. 
Na época, a coordenação da es-
cola negociou com a Secretaria de 
Cultura e o combinado foi que a 
ELCV permaneceria em sua sede, 
na Chácara Pignatari. Não foi o 
que aconteceu.

Na quarta-feira (16/04), a man-
do do Departamento de Cultura 
de Santo André, dois caminhões 
retiraram da ELCV todos os 
móveis, livros, equipamentos, 
DVDs, e transferiram os objetos 
para o prédio da Secretaria de 
Cultura e Turismo, no Paço Mu-
nicipal. O ato aconteceu sem que 
a coordenação da escola tivesse 

conhecimento. Não foi negocia-
do e nem informado a professores 
e alunos.

Na verdade, ficaria difícil infor-
mar os professores, já que a ELCV 
está sem nenhum. Os docentes 
não foram contratados e até agora 
os alunos continuam sem aulas. A 
previsão é que as atividades sejam 
retomadas por volta do dia 28 
deste mês. 

O desalojamento aconteceu 
durante o processo seletivo dos 

novos alunos, no qual mais de 
500 pessoas se candidataram às 
50 vagas disponíveis.

“Além do absurdo que é a sen-
sação de descaso e desrespeito, 
fica a impressão de que tudo foi 
feito na surdina. Não sabia que 
isso ia acontecer, não era esse 
o combinado. Sinto-me extre-
mamante frustrado”, afirmou o 
diretor Milton Biscaro, que está 
à frente da escola há mais de 
dez anos, desde a primeira tur-

ma. Na tarde desta quinta-feira 
(17/04), depois de uma reunião 
com Silvia Costa, diretora do 
Departamento de Cultura de 
Santo André, Milton Biscaro 
entregou o cargo. “Não tenho 
mais o perfil para esse cargo. 
Sobrevivi ao Aidan, passei pelo 
Celso Daniel e nunca pensei que 
fosse lidar com tanto descaso e 
incompetência agora”, disse, ao 
comparar as últimas gestões ad-
ministrativas da cidade.

Marina bastos
marina@abcdmaior.com.br

Questionada sobre a mu-
dança de planos para a ELCV, 
Silvia Costa afirmou que a me-
dida é meramente administra-
tiva e que alunos e professores 
estavam em recesso e por isso 
não foram avisados. “A ELCV 
estava em um espaço que ne-
cessita  de intervenções físicas 
emergenciais e estruturais. 
Neste momento não temos 
orçamento para tais interven-

ções”, disse, ao acrescentar que 
o prédio da secretaria foi re-
formado recentemente e pode 
acomodar a escola.

A ELCV é uma escola de ci-
nema que trabalha com recursos 
digitais e com produções de baixo 
orçamento. O trabalho  é voltado 
para uma vivência prática e artís-
tica da linguagem cinematográfi-
ca por meio de um cronograma 
pedagógico que oferece visões di-

ferenciadas e, ao mesmo tempo, 
acessíveis à comunidade por ser 
uma escola de alto nível e gratui-
ta. “Em relação aos equipamen-
tos, a escola sempre foi muito 
limitada, nunca tivemos muitos 
recursos para fazer cinema. Nossa 
maior grandeza é o material hu-
mano, as pessoas. E se não têm 
respeito pelos professores, não 
têm respeito pela cultura”, disse o 
ex-diretor da escola.  

não há verbas para reforma do prédio 

arte e ação cultura

rodrigo pinto

na quarta-feira desta semana dois caminhões retiraram tudo o que havia na ElCv, em santo andré, e levaram ao novo espaço da Escola, o prédio da secretaria de Cultura
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Modelo 2430 6x2 da montadora oferece câmbio automatizado powerShift como item opcional; 
caminhão conta com mais conforto na cabine e economia de combustível. pág. 16

Mercedes-Benz 
lança novo Atego
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recAll NA tOyOtA 
A Toyota anunciou o recall de 94.992 unidades dos modelos Hilux (foto), 
Hilux SW4 e RAV4 para a troca do cabo espiral do sistema de airbag. Um 
falha detectada pode impedir a abertura da bolsa inflável do condutor 
em caso de acidente. informações pelo telefone 0800 703 02 06.

eXPediente
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Ford inaugura na bahia a fábrica 
de motores da nova geração do Ka
Carro chega ao mercado até julho; indústria tem capacidade de construir 210 mil peças por ano

A Ford inaugurou no 
Brasil a sua segunda fábri-
ca de motores no Brasil, 
em Camaçari (BA). Com 
investimento de R$ 400 
milhões, a unidade indus-
trial ficará responsável por 

produzir o novo motor 1.0 
de três cilindros, que será 
utilizado na próxima gera-
ção do subcompacto Ka. 
A unidade industrial terá 
capacidade de construir 
até 210 mil motores por 
ano. A montadora possui 
fábrica semelhante em 
Taubaté (SP).

Derivado da família de 
propulsores EcoBoost uti-
lizada em modelos como 
o Focus e o New Fies-
ta no exterior, o motor 
baiano será mais simples 
e não vai contar com o 
turbocompressor. Mesmo 
assim, o conjunto não 
deixa de surpreender 

pela modernidade. 
Com bloco de ferro e ca-

beçote de alumínio, o pro-
pulsor conta com duplo 
comando variável de vál-
vulas e será capaz de gerar 
85 cv, o que vai torná-lo o 
1.0 mais potente do Brasil.

A expectativa é de que a 
nova geração do Ka chegue 

ao mercado ainda no pri-
meiro semestre deste ano. 
Montado sobre a mesma 
plataforma do New Fiesta, 
além do novo motor, o sub-
compacto vai apresentar 
itens de série inéditos na 
categoria como uma base 
para carregamento de celu-
lares no painel. 

A indústria Ducati ini-
cia a montagem no Brasil 
da moto aventureira Mul-
tistrada 1200. O modelo 
chega para fazer compa-
nhia à Monster 796 e à 
Diavel, que também são 
produzidas no País em 
uma planta industrial em 
Manaus (AM). 

Equipado com um pro-
pulsor bicilindrico de 
1200 cilindradas, capaz 
de gerar 150 cv de po-
tência, o modelo tem em 

todas as versões quatro 
opções de mapas de po-
tência (Enduro, Urban, 
Touring e Sport), que 
permitem alterar o ní-
vel de resposta do motor 
e de sistemas como os 
freios ABS e o controle 
de tração de acordo com 
o tipo de piso.

A partir do modelo 
Touring, a Multistrada 
1200 passa a contar ain-
da com equipamentos de 
série como a suspensão 

traseira semiativa Ducati 
Skyhook Suspension, ma-
noplas aquecidas e baga-
geiro lateral.  

Os preços do modelo 
partem de R$ 59.900, va-
lor cobrado pela versão 
de entrada 1200 ABS. A 
Touring tem valor de ta-
bela de R$ 71.900, R$ 
10 mil a menos do que 
o valor cobrado nas lojas 
pela versão de topo Pi-
kes Peak. 

evandro enoshita
evandro@abcdmaior.com.br

ducati Multistrada 1200 será montada no polo industrial de Manaus

 (evandro enoshita)

divUlgaÇÃo divUlgaÇÃo

Montado sobre a mesma plataforma do new Fiesta, carro terá motor 1.0 de três cilindros e equipamentos inéditos de série Executivos da empresa apresentam fábrica que teve investimento de r$ 400 milhões

autos  

divUlgaÇÃo

Modelo conta em todas as versões com quatro opções de mapas de potência 
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salÃo dE nova YorK Mostra 
Carros qUE o brasil vai tEr
Evento que começa nesta sexta-feira (18/04) apresenta modelos que em breve estarão à venda por aqui

O New York Internatio-
nal Auto Show, que co-
meça nesta sexta-feira 
(18/04), em Nova York, 

nos Estados Unidos, vai 
apresentar algumas novi-
dades interessantes para 
o público de lá e de cá. 

Dentre os veículos ex-
postos na feira norte-

-americana estão a versão 
remodelada do novo Ford 
Focus Sedã, apresentado 
por aqui no final do ano 
passado e que já passa 
por mudanças no exterior. 

Outra novidade é a úl-
tima geração do Nissan 
Versa, um dos modelos 
que - juntamente com o 
March - vai inaugurar ain-
da neste ano a nova linha 

de produção da fabricante 
japonesa em Resende , no 
Rio de Janeiro. 

Confira essas e outras 
novidades sobre o salão 
dos Estados Unidos. 

evandro enoshita
evandro@abcdmaior.com.br

liNhA vW 2015
A Volkswagen anunciou os preços da linha 2015 da família 
Gol. O hatch compacto parte agora de R$ 31.710. O Rallye 
custa R$ 50.150, o Voyage Evidence tem valor inicial de R$ 
51.890 e a Saveiro Cross sai por R$ 53.690. 

recAll trAcker 
A Chevrolet anunciou o recall de 7.797 unidades da linha 2014 do Tracker lTZ, 
todas equipadas com o câmbio automático. De acordo com a empresa, uma 
falha na montagem da tubulação dos freios dianteiros pode levar à perda de 
capacidade de frenagem. Outras informações pelo telefone 0800-702-4200.

a marca lança oficialmente em 
nova York a versão remodela-
da do novo Focus sedã. assim 
como o hatch, o modelo de três 
volumes passa a contar com a 
mesma grade no estilo aston 
Martin que está presente em 
modelos como o new Fiesta e o 
Fusion. na traseira, as mudan-
ças foram mais profundas que 
no hatch, já que as lanternas 
ganharam novo desenho. por 
dentro, a novidade é a câmera 
de ré integrada a uma tela de 
até oito polegadas.

principal novidade da marca italiana no evento de nova York é o modelo 2015 do compacto 500. o veículo, 
fabricado no México e exportado para os Estados Unidos e para o brasil, ganha um painel remodelado, 
com direito a um novo quadro de instrumentos com tela lCd e um console central redesenhado. por lá, 
o compacto ganha ainda novas opções de cores e uma transmissão automática de seis velocidades nos 
modelos abarth, abarth Cabrio e turbo.

prestes a ganhar a cidadania brasileira, com a inauguração nesta semana da 
nova fábrica em resende (rJ), o sedã compacto nissan versa é apresentado no 
salão americano com um novo desenho. as maiores modificações foram reser-
vadas para a dianteira, com novas grade, faróis e para-choque que deixaram o 
modelo com cara mais próxima dos irmãos sentra e altima. na traseira, a única 
novidade é o para-choque redesenhado.

lançado mundialmente no salão de genebra, na suiça, no mês passado, o futuro 
brasileiro Jeep renegade faz a sua primeira aparição ao público americano. o uti-
litário compacto, que é montado sobre a mesma plataforma da minivan Fiat 500l, 
será produzido por aqui a partir de 2015, na nova fábrica do grupo Fiat Chrysler em 
goiana (pE). a previsão é que o utilitário receba os motores da família E.torq, os 
mesmos que já equipam quase todos os modelos da Fiat no brasil.

FOrd FOcuS SedÃ

FiAt 500NiSSAN verSA

Jeep reNegAde

outro mexicano que 
apresenta novidades 
é o volkswagen Jetta. 
para a linha 2015, o 
modelo recebeu mu-
danças sutis, com uma 
nova grade e faróis 
com luzes de lEd na 
dianteira e um novo de-
senho das lanternas e 
tampa do porta-malas, 
na traseira. na lista de 
equipamentos de série, 
a novidade é o sistema 
de detecção de pontos 
cegos.

vOlkSWAgeN JettA

NO ritMO dO MercAdO NOrte-AMericANO
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MiNi cOuNtryMAN 
A BMW vai iniciar a venda da versão Exclusive do Mini Cooper S Country-
man. Equipado com um motor 1.6 turbo de 184cv, o modelo conta com 
farta lista de equipamentos de série, que inclui o ar-condicionado digital, 
teto solar panorâmico e faróis bi-xenon. O carro custa R$ 124.950.

Mercedes-benz apresenta 
novo caminhão atego 2430
Modelo semipesado ganha mudanças no motor e estreia novidades como a transmissão powershift

A Mercedes-Benz inicia 
em maio as vendas do se-
mipesado Atego 2430 6x2. 
O modelo, que substitui o 
2429, conta com diversas 
novidades em relação ao an-
tecessor, com destaque para 
a transmissão automatizada 
PowerShift, que passa a ser 
opcional para o modelo, 
além de novos eixo traseiro, 
suspensão e a cabine com 
novos itens de acabamento. 

Hoje na segunda coloca-
ção entre os extrapesados 
no mercado brasileiro, a 
Mercedes-Benz aposta no 
novo 2430 para aumentar 
sua fatia neste segmento, 
que atualmente é de 27%. 
“Fatores como rentabilida-
de e a valorização do con-
forto do motorista hoje são 
muito importantes”, res-
salta Cláudio Gasparetto, 
gerente de marketing de 
produto da linha de cami-
nhões da empresa.

As alterações pelas quais 
passou o Atego tiveram 
como objetivo reduzir o 
consumo de combustível e 
aumentar o conforto para o 
condutor. Para isso, o pro-
pulsor OM 926 LA, o mesmo 
do 2429, recebeu alterações 
na curva de torque para 
gerar mais força em baixas 
rotações, mantendo os mes-
mos 286 cv de potência. O 
resultado disso, de acordo 
com a montadora, é uma 
redução de 6% no consumo 
médio de diesel.

Antes exclusiva dos ex-
trapesados da Mercedes-
-Benz, a transmissão 
PowerShift estreia no seg-
mento dos semipesados 
da marca. O conjunto é o 
mesmo G211 utilizado nos 
irmãos maiores, mas com 

duas marchas a menos. 
A caixa conta com três fun-

ções de programação para 
facilitar a vida do motorista. 
O EcoRoll (banguela eletrô-
nica), Power (que faz o con-
junto ‘esticar’ as marchas) e 
o modo Manobra, que limita 
as rotações do motor para 
facilitar as manobras de es-
tacionamento.

Outra novidade é a gera-
ção mais recente do eixo tra-
seiro HL-4, que perdeu peso 
e ganhou uma nova relação, 

para reduzir o ruído na ca-
bine.

cOMOdidAde
Por dentro e por fora, o 

Atego 2430 conserva as mes-
mas linhas do modelo ante-
rior. As principais novidades 
estão em itens de acabamen-
to. “A cabine agora tem ele-
mentos das linhas Actros e 
Axor”, destaca Gasparetto.

Isso se reflete na presença 
de novos plásticos e tecidos, 
além de acessórios como 

uma nova cama, cabideiro 
e toalheiro. O sistema de 
amortecimento da cabine foi 
aprimorado, com o objetivo 
de reduzir as vibrações e 
diminuir o desconforto em 
pistas com pavimento ruim. 
Para isso, o condutor conta 
ainda com um novo banco 
com regulagem pneumática.

Outra novidade herdada 
dos irmãos maiores é a ilu-
minação da cabine, que pas-
sa a contar com o mesmo 
sistema de luzes noturnas 

verdes dos extrapesados. 

MercAdO
O Atego 2430 está dispo-

nível em quatro opções de 
cabine (Standart, Estendi-
da, Leito Teto Baixo e Leito 
Teto Alto), com espaço de 
carroceria que pode chegar 
a 9,80 metros. A expectativa 
da montadora é manter o 
modelo na mesma faixa de 
preços do antecessor 2429, 
que é vendido por cerca de 
R$ 215 mil.  

evandro enoshita
evandro@abcdmaior.com.br

Fotos: andris bovo

Modelo 6x2 é lançado para substituir o 2429; mudanças feitas pela montadora tem o objetivo de reduzir o consumo de combustível e aumentar o conforto ao motorista

autos  

Moderna transmissão automatizada power shift passa a ser opcional para o veículo assim como toda a cabine, painel conta com novos plásticos e tecidos


