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Vanger é o novo 
atacante do tigre 
que fala seis 
línguas e deve 
jogar domingo 
contra o união 
barbarense. 
PÁGINA 11

‘PSDB tem culturA 
Do PrecoNceIto’, 
DIz lulA  PÁG. 6

pOlíticA

edu guimarães

PeSquISA moStrA 
DIlmA e AécIo em 
emPAte técNIco PÁG. 9

pOlíticA

Região terá investimento de
R$ 10 bilhões em cinco anos
o sindicato dos metalúrgicos do aBC informou nesta quinta-feira (09/10) que empresas 
de sua base vão investir r$ 10 bilhões na região até 2019. somente a Volkswagen vai 
investir r$ 5 bilhões para a linha de produção de dois novos veículos. PÁGINA 8

o maior projeto para desafogar o trânsito de São Bernardo, o corredor leste-oeste, está com obras a todo vapor. o primeiro viaduto, na avenida José odorizzi (foto), 
no Bairro Assunção, já conta com canteiros de obras instalados nas vias. Dentro de um ano, será possível chegar até o centro com mais agilidade. PÁGINA 5

cOrredOr leSte-OeSte GANHA FOrMA

coNStrutorAS 
recuPerAm ÁreA 
coNtAmINADA PÁG. 3

cidAdeS

A BorDo De um 
fuScA, PArA 
fAzer cINemA PÁG. 12

culturA
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editOriAl

a imprensa quer 
esconder o debate

Muitos eleitores pegam santinhos antes de 
chegar às escolas na hora de votar. É aquele que 
pouco se interessa ou que tem pouca informação 
sobre a importância do voto. Mal sabe que os 
números que irá digitar na máquina de votação 
fazem parte da definição de como sua vida irá 
ficar nos próximos quatro anos. Nesse segundo 
turno da eleição presidencial, é fundamental dis-
cutir e procurar se informar sobre os projetos que 
disputam o eleitor.

De um lado, a presidente Dilma Rousseff (PT) 
defende e aplica o chamado projeto nacional-desen-
volvimentista, que valoriza o fortalecimento do mer-
cado interno, o aumento da renda dos trabalhadores 
e da facilitação do crédito. Dilma e Lula defendem o 
estado como regulador da economia e uma política 
externa independente e que valorize o contato com 
os países da América Latina, África e Ásia.

O candidato Aécio Neves (PSDB) é adepto do 
projeto neoliberal, aplicado atualmente na Europa 
e Estados Unidos, com consequências trágicas para 
os trabalhadores. O neoliberalismo se posiciona por 
um estado mínimo, que não gaste dinheiro em pro-
gramas sociais como o Bolsa Família, Minha Casa 
Minha Vida e Mais Médicos e que destine os recursos 
para que o Brasil aumente o superávit primário. Os 
neoliberais defendem o mercado financeiro, em de-
trimento da produção. O resultado desse programa 
neoliberal podemos ver na Espanha, Grécia, Portugal 
e Itália, onde o desemprego cresceu, principalmente 
entre os jovens, além da perda de direitos trabalhis-
tas e dos aposentados.

O eleitor tem de se ater a essas duas propostas, 
claras e muito diferentes entre si. O triste papel de-
sempenhado nessas eleições é o da chamada gran-
de imprensa, que tenta criar um clima de falsas de-
núncias, abrindo manchetes a revelações suspeitas 
de bandidos. Essa imprensa, dominada por poucas 
famílias milionárias, quer esconder os dois projetos 
que estão em jogo nessa eleição. Essas famílias an-
tes apoiavam golpes militares. Agora elas mesmas 
fazem o golpe pela imprensa. É mais fácil, mais bara-
to e o resultado é o mesmo.

Av Amazonas esquina com
a rua Figueiras - Santo André

Aqui teM

Abcd MAiOr

Ver lista completa no www.abcdmaior.com.br

eleições 2014: votar também é direito 
e dever da pessoa com deficiência!

Quando eu fui tirar meu título 
de eleitor, lá com 16 anos, pergun-
taram-me “para quê?”. se eu ouvi 
isso, muitas outras pessoas com 
deficiência também devem ter ouvi-
do. É difícil a sociedade aceitar, mas 
também temos direito e dever de 
votar e assim participar e contribuir 
com a política do nosso Brasil.

só no estado de são paulo são 
136.282 eleitores com algum tipo 
de deficiência. e entre eles, candida-
tos eleitos como mara gabrilli, depu-
tada federal, e Célia Leão, deputada 
estadual, ambas do psdB. 

em todo o país, o número de se-
ções adaptadas passou de 32,2 mil, 
quase três vezes mais do que nas 
eleições de 2010 (17,9 mil seções). 

agora no 2º turno, vamos de-
cidir entre aécio neves (psdB) e 
dilma rousseff (pt) qual será o 
presidente da república pelos pró-
ximos quatro anos. 

em quatro eixos: acesso à educa-
ção, inclusão social, atenção à 
saúde e acessibilidade. envolvem 
15 ministérios e as ações são in-
terdependentes e articuladas com 
as demais de cada eixo, construin-
do redes de serviços e políticas pú-
blicas para garantir os diretos das 
pessoas com deficiência. 

Já aécio em seu plano de go-
verno diz apoiar a criação de uma 
rede nacional de reabilitação e re-
adaptação. enfatiza a rede escolar 
inclusiva e apoio às tecnologias de 
informação e comunicação. Quer ain-
da estimular a participação em pro-
gramas e cursos profissionalizantes 
e criar incentivos para contratações 
pela iniciativa privada. 

estamos atentos e vamos cobrar 
e fiscalizar.

precisamos saber das propos-
tas de políticas públicas voltadas 
às pessoas com deficiência des-
ses candidatos.

dilma pretende viabilizar o plano 
Viver sem Limite, lançado em seu 
governo em 2011. É um conjunto 
de políticas públicas estruturadas 

Samara del Monte*

*Samara del Monte é jornalista e 
portadora de paralisia cerebral.
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CIRCULAçãO EM SANto ANDré, São BerNArDo, São cAetANo, DIADemA, mAuÁ, rIBeIrão PIreS E rIo GrANDe DA SerrA 

Só NO eStAdO de 
SãO pAulO SãO 
136.282 eleitOreS 
cOM AlGuM tipO de 
deFiciêNciA. e, eNtre 
eleS, cANdidAtOS 
eleitOS
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colégio termomecânica abre inscrições
 O Colégio Termomecânica, escola gratuita de São 

Bernardo, está com inscrições abertas para 244 vagas 
oferecidas aos cursos de Educação Básica. Os editais e 
manuais estão em www.cefsa.org.br.

cidades

Sem terrenos, construtoras 
recuperam área contaminada

remediação, o monitoramento, é 
realizado pela Cetesb por no mí-
nimo dois anos. Esse é o modo de 
garantir que os futuros moradores 
das áreas estejam seguros. 

prOJetOS
Nos 12 mil metros quadrados 

do terreno do número 780 está 
sendo erguido o Jardim Park 
House da Brookfield Incorpo-
rações. No local já é possível ver 
as três torres residenciais que irão 
abrigar 416 apartamentos de um 
a quatro quartos. A obra está na 
parte de instalações e acabamen-
to dos edifícios.  Antes do projeto 
imobiliário, o local abrigou uma 
fábrica de tintas da GE e, por isso, 
o terreno está contaminado com 
solventes aromáticos. Para despo-
luir o local, a Brookfield trocou o 
solo de alguns pontos específicos 
e bombeou as águas subterrâneas.

Até 2012, a Plano & Plano 
pretendia construir 12 torres com 
1,8 mil unidades comerciais e re-
sidenciais no terreno do número 
900. Questionada pela reporta-
gem sobre possíveis alterações nos 
planos imobiliários para a área, a 
construtora esclareceu que atual-
mente passa por negociações com 
a Prefeitura de Santo André para 
conseguir a aprovação do projeto. 
Conforme a construtora, a Cetesb 
já liberou o início das obras no lo-
cal. De acordo com funcionários, 
a expectativa é instalar o estande 
de vendas em junho de 2015. 

O terreno que foi da fábrica 
de estruturas metálicas Compa-
nhia Brasileira Fichet & Schwartz 
Hautmont por mais de 60 anos 
está contaminado com chumbo, 
cobre, zinco, antimônio, cádmio 
e níquel. Para remediar o local, a 
Plano & Plano realizou a análise 
ambiental, relatório de investiga-
ção confirmatória para avaliação 
do real status de contaminação da 
área, bem como a demolição da 
construção remanescente dentro 
da área. 

Não é a primeira vez que ter-
renos contaminados são usados 
para construir empreendimentos 
imobiliários no ABCD. Os casos 
mais recentes foram realizados em 
condomínios de luxo de São Ber-
nardo, no Bairro Nova Petrópolis, 
e apartamentos para a classe C no 
Centro de Diadema. 

Após as mudanças dos mora-
dores, em 2012, a situação de 
contaminação do solo e águas 

subterrâneas dos condomínios 
Nova Petrópolis Prime Life e 
Mansão Imperial, em São Ber-
nardo, foi descoberta. No início, 
a construtora Gafisa não sabia se 
a contaminação oferecia riscos aos 
moradores. Foram meses de estu-
dos e investigações, até a Cetesb 
concluir que a contaminação não 
oferecia perigo. 

No caso de Diadema, a des-
coberta aconteceu ainda no pro-

cesso de construção dos 1,6 mil 
apartamentos na região central 
da cidade pela construtora Tec-
nisa e pela incorporadora do Flex 
Imigrantes também em 2012. 
No local a contaminação estava 
nas águas subterrâneas. Após um 
período, a Cetesb também auto-
rizou as moradias, desde que não 
fossem construídas garagens no 
subsolo e o condomínio não con-
sumisse as águas subterrâneas. 

Diante da falta de terrenos no 
ABCD, é cada vez mais comum 
que construtoras recorram a áreas 
contaminadas que precisam ser 
recuperadas para erguer empre-
endimentos imobiliários. Desde 
2012, empresas tentam tirar do 
papel condomínios residenciais 
na avenida Industrial, em Santo 
André. As áreas localizadas nos 
números 780 e 900 estão conta-
minadas com solventes aromáti-
cos e metais pesados no subsolo e 
águas subterrâneas. 

O processo de remediação está 
em andamento, tanto que a Ce-
tesb (Companhia Ambiental do 
Estado de São Paulo) autorizou as 
obras nos terrenos. Mas ninguém 
poderá morar nos locais até que as 
áreas sejam consideradas despolu-
ídas, e não há prazo para que isso 
aconteça. O processo de remedia-
ção é longo e envolve etapas de in-
vestigação, detalhamento da con-
taminação, definição de medidas 
de intervenção, execução das 
medidas para a descontaminação 
e, por último, o monitoramento 
para avaliar a eficácia das medidas 
adotadas nas áreas. 

Até o momento, apenas o terre-
no do número 780, com as obras 
da Brookfield Incorporações, está 
na etapa final do processo. O ou-
tro, do número 900, ainda está na 
fase de descontaminação, porque 
foi encontrada maior variedade de 
poluentes. Neste último, a cons-
trutora Plano & Plano ainda não 
iniciou as obras. Os outdoors que 
anunciavam o empreendimento 
foram retirados do terreno. 

Apesar de as obras da Brook-
field estarem em andamento e 
mais adiantadas, a Cetesb escla-
receu que a área somente poderá  
ser ocupada após o órgão ambien-
tal classificar o terreno como área 
reabilitada, o que significa que foi 
descontaminado. A última fase de 

claudia Mayara
mayara@abcdmaior.com.br

duas áreas da avenida industrial não têm data para sair da lista de contaminação da Cetesb 
edu guimarães

terreno do número 780 da avenida industrial, em santo andré, passa pela fase final do processo de descontaminação

processo inclui s. Bernardo e diadema 
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Festa da padroeira em São caetano
 A 15ª Festa da Padroeira Sagrada Família, em São Caetano, começa 

neste sábado (11/10). O evento terá duração de dois finais de semana, 
com início às 11h na praça Cardeal Arcoverde, em frente à Matriz. A festa 
contará com comidas, bebidas, artesanato, jogos e shows.

cidades

São Bernardo está desenvol-
vendo diversas ações para se 
tornar estância turística. O tí-
tulo é fornecido pelo governo 
do Estado, por meio da Se-
cretaria de Turismo, e exige o 
cumprimento de critérios que 
variam de acordo com o muni-
cípio.

Conforme o chefe da Divisão 
de Turismo de São Bernardo, 
Fernando Bonisio, até o final 
do ano a intenção é contratar 
empresa para confeccionar o 
plano diretor. Um observató-
rio do turismo  será feito em 
parceria com a ESPM (Escola 
Superior de Propaganda e Ma-
rketing) para levantar o fluxo 

de turistas na cidade. “O edital 
já foi lançado e o levantamento 
começa em novembro”, disse.

Entre os requisitos estão a 
formação de conselhos muni-
cipais de turismo, planos dire-
tores, inventário com atrações 
disponíveis, rede hoteleira, res-
taurantes e sinalização turística.

A estratégia mais recente para 
atingir a meta foi a criação de 
um Centro de Informações Tu-
rísticas no Terminal Rodoviário 
João Setti. A ação integra o pro-
jeto de turismo industrial, para 
atrair visitas ao setor das fábricas 
e levar os turistas à rota gastro-
nômica, bares, pontos culturais, 
esportivos e ecológicos.

O município investiu tam-
bém em informação e refor-
mas, ao capacitar taxistas e 

frentistas para orientar turistas 
e revitalizar a Prainha do Ria-
cho Grande. “O próximo passo 
será qualificar guardas munici-
pais para dar informações turís-
ticas”, projetou Bonisio.

As opções de turismo de São 
Bernardo contemplam desde 
pontos históricos e religiosos 
como a Mesquita Abu Bakr 
Assidik e o Santuário de Nossa 
Senhora Aparecida – Capela da 
Record, no Bairro Pauliceia, até 
lazer e ecologia, com o zoológi-
co do parque do Estoril, onde 
está o teleférico da cidade, 
temporariamente inativo para 
reformas. Pontos culturais, es-
portivos e a famosa rota gastro-
nômica do peixe e do frango 
com polenta também são op-
ções para os turistas.  

s.Bernardo investe para ser estância
Jessica Marques

jessica.marques@abcdmaior.com.br

até o final do ano, será iniciada confecção do plano diretor de turismo; observatório de turismo será criado em parceria com a espm
amanda peroBeLLi

revitalização da prainha está entre ações que preparam cidade para o título
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recesso na rede estadual de ensino
 Alunos da rede estadual de ensino estarão em 

recesso entre os dias 13 de 17 de outubro, incluindo 
os 292,3 mil estudantes das 328 escolas do ABCD. As 
aulas serão retomadas no dia 20 de outubro.

pArque liNeAr eM duAS cidAdeS
O projeto de construção de parque linear ligando Santo André e 
São Caetano foi discutido em reunião da Transpetro (Petrobras 
Transporte), nesta quarta-feira (08/10), com os prefeitos Carlos 
Grana (PT) e Paulo Pinheiro (PMDB), além da direção da distribuidora.

Corredor Leste-Oeste ganha
1º viaduto dentro de um ano

vias importantes, como a  An-
chieta, Jurubatuba e Faria Lima. 
O elevado se inicia na confluên-
cia da José Odorizzi com a Ro-
bert Kennedy, cobrindo um vão 
de 321 metros a caminho do via-
duto Tereza Delta, que será dupli-
cado. O corredor terá três novos 
viadutos, com 1,23 mil metros 
elevados.

beNeFíciO reGiONAl
A velocidade nas viagens de 

Leste a Oeste não beneficiará 
apenas São Bernardo. A maioria 
do tráfego do ABCD se desloca 
no sentido Sul a Norte, como é 
o caso das rodovias Imigrantes e 
Anchieta. “Não podemos pensar 
a Região separada por cidades. 
Trata-se de um único grande mu-
nicípio”, acrescentou Andrea. 

Até o fim de outubro, o se-
gundo viaduto, sobre a avenida 
Humberto de Alencar Castelo 
Branco, ligando a Samuel Aizem-
berg à rua dos Flamingos, terá a 
construção iniciada. A previsão 
também é de 12 meses de obras. 
O terceiro irá transpor a praça dos 
Bombeiros, ligando as avenidas 
Rotary e Luiz Pequini, e também 
está previsto para começar a cons-
trução até o fim do ano. “Vamos 
instalar os canteiros de obras com 

O Corredor Leste-Oeste terá 
13 quilômetros de extensão e 
será o maior entre os 12 corre-
dores que serão construídos pela 
Administração municipal. A 
obra, prevista para ser concluí-
da em 24 meses, terá início na 
divisa com Diadema pela estra-
da Samuel Aizemberg, passan-
do pela avenida José Odorizzi, 

viaduto Tereza Delta, avenidas 
Francisco Prestes Maia e Tira-
dentes, chegando à praça dos 
Bombeiros. Para a implantação 
da faixa exclusiva de ônibus, 
a Samuel Aizemberg e a José 
Odorizzi serão duplicadas. 

Conforme levantamento da 
Secretaria de Transportes, com 
a conclusão do Corredor Leste-

-Oeste o volume de tráfego na 
avenida Faria Lima deverá ser 
reduzido de 20,2 mil para 13,9 
mil passageiros por hora, e na 
avenida Lucas Nogueira Garcez, 
de 11,6 mil para 8,3 mil pas-
sageiros por hora, o que repre-
senta uma diminuição de 7% 
no volume de veículos em cada 
uma dessas vias. 

O maior projeto para desafo-
gar o trânsito de São Bernardo, o 
Corredor Leste-Oeste, está com 
as obras a todo vapor. O primeiro 
viaduto, na avenida José Odori-
zzi, sobre a Robert Kennedy, no 
Bairro Assunção, já está com os 
canteiros de obras instalados nas 
vias. Em um ano, será possível 
chegar ao Centro com mais agi-
lidade. Porém, caso o cenário po-
lítico federal se altere até 2015, a 
obra pode se tornar dor de cabeça 
para os motoristas.

O projeto do corredor é ligar 
a estrada Samuel Aizemberg, na 
divisa com Diadema, à praça 
dos Bombeiros, no Jardim Irajá. 
Para isso, são necessários quase 
R$ 420 milhões, sendo que R$ 
250 milhões, já empenhados, de-
pendem da liberação do governo 
federal. “O projeto está aprovado 
e a verba está garantida. Porém, 
sabemos que a liberação pode de-
morar muito se o novo governo 
não tiver afinidade com o nosso”, 
disse a secretária adjunta de Trans-
portes, Andrea Brisida.

O primeiro viaduto, sobre a 
Robert Kennedy, vai melhorar o 
trânsito de quem precisa acessar 

renan Fonseca
renan.fonseca@abcdmaior.com.br

obra pode ser paralisada em caso de mudança no cenário político, mesmo com verba empenhada
edu guimarães

primeiro viaduto, na avenida José odorizzi, sobre a roberto Kennedy, no Bairro assunção, já está com obras nas vias

Leste-oeste é o maior de 12 corredores
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Em discurso duro, o ex-pre-
sidente Lula rebateu a radicali-
zação do preconceito contra os 
nordestinos, em evento de cam-
panha realizado em São Pau-
lo, na noite desta quinta-feira 
(09/10). “Aquilo (o preconceito) 
não é uma política ou um pensa-
mento. É uma cultura deles (em 
referência ao PSDB). De dizer 
que quem não vota neles é bur-
ro. FHC (Fernando Henrique 
Cardoso) não falou apenas do 
Nordeste, mas sim da periferia 
de São Paulo, de Minas e do Rio 
de Janeiro.”

O evento, promovido pelo 
PT de São Paulo, foi a primeira 
plenária com a militância para 
traçar a estratégia do partido 
no Estado de São Paulo, onde 
a candidata à reeleição Dilma 
Rousseff (PT) encontra maior 
dificuldade nestas eleições. O 
evento foi realizado na quadra 
do Sindicato dos Bancários. Es-
tiveram presentes no encontro 

deputados federais e estaduais de 
São Paulo, o prefeito da Capital, 
Fernando Haddad (PT), além 
do presidente nacional da legen-
da, Rui Falcão.

Lula lembrou ainda que, na 
Região Metropolitana de São 
Paulo, o PT já governou e ain-
da governa cidades importantes 
como São Bernardo, Santo An-
dré e Mauá. O ex-presidente fez, 
no entanto, críticas à atuação do 
PT no Estado. “O nosso poten-
cial é muito maior. Custo a crer 
que no estado mais industrial e 
mais operário o presidente da 
Fiesp tenha mais votos do que 
nós. Algo está errado com nosso 
discurso. Falta (discutir) políti-
ca”, garantiu.  

O discurso da mudança pro-
posto pelo candidato Aécio 
Neves (PSDB) também foi con-
testado pelo ex-presidente. “Vi-
vemos duas propostas distintas 
para o Brasil. Eles vêm travesti-
dos de novo, quando o que tra-
zem é tudo velho. Estes tucanos 
bicudos que venham nos chamar 
de corruptos”, desafiou Lula. 

O TRE-SP (Tribunal Regional 
Eleitoral de São Paulo) mante-
ve nesta quinta-feira (09/10), 
por unanimidade, a cassação do 
mandato do vereador de Mauá 
Manel Lopes (DEM). O par-
lamentar foi enquadrado por 
distribuir panfleto de campanha 
para pais de alunos na Escola 
Estadual Marilene de Oliveira 
Acetto, na Vila Carlina, durante 
a eleição municipal realizada em 
2012, quando foi reeleito ao car-
go no Legislativo. 

Pela determinação da corte, 
Manoel também fica inele-
gível por oito anos a contar 
do pleito disputado há dois 
anos. O vereador foi denun-
ciado pelo Ministério Público 
Eleitoral ao TRE-SP pela dis-
tribuição de cartas assinadas 

pela esposa e ex-secretária de 
Educação no governo Leonel 
Damo (PMDB, 2005-2008), 
Angela Donatiello Lopes, e 
pela cunhada e então diretora 
da escola, Jane Donatiello. 

No documento, Angela e 
Jane pedem aos pais que “de-
positassem voto de confiança” 
ao democrata, que foi apre-
sentado como um “vereador 
influente e atuante”. Inicial-
mente, o parlamentar foi de-
nunciado pela assessoria ju-
rídica da coligação PT-PSB, 
encabeçada pelo atual prefei-
to Donisete Braga (PT), mas 
o caso chegou a ser arquivado 
pela juíza da Zona 217ª de 
Mauá, Maria Goretti Beker 
Machado Ferreira, sem julgar 
o mérito.

Entretanto, a coligação PT-
-PSB entrou com recurso na 
PRE-SP (Procuradoria Regio-
nal Eleitoral de São Paulo) para 
que o caso fosse examinado no-
vamente. Com a representação 
do Ministério Público, o TRE-
-SP devolveu o caso para Mauá.  
Em agosto, o juiz da 217ª Zona 
Eleitoral da cidade, Rodrigo 
Soares, acolheu representação 
pela cassação do democrata.

Por nota, Manoel disse que 
discorda da decisão do TRE-
-SP, pois não há nada de ilegal e 
que recorrerá ao TSE (Tribunal 
Superior Eleitoral). “Estamos 
tranquilos, pois confiamos na 
justiça e nossa fé em Deus re-
move montanhas”, enfatizou o 
parlamentar. 

Lula abre segundo turno em sp: 
‘preconceito do psdB é cultural’
Júlio Gardesani

julio@abcdmaior.com.br

após resultado eleitoral no primeiro turno, FHC afirmou que eleitores petistas, em massa no nordeste, são menos informados

amanda peroBeLLi

Vereador foi cassado e fica inelegível; em nota, Lopes afirma que irá recorrer

Na câmara
 O Sindserv de Santo André protestou na Câmara nesta quinta-feira 

(09/10) contra a terceirização do restaurante da Craisa por temer demissões.  
A autarquia nega afastamento de funcionários e ainda anunciou concurso 
para a contratação de mais 180 servidores.

política

tre-sp mantém pedido para cassar mandato de manoel Lopes

(Bruno coelho)

riCardo stuCKert/instituto LuLa

primeiro ato de campanha petista no segundo turno busca reforçar posição da candidata dilma no estado; Lula foi um dos participantes
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Orçamento 
 A Prefeitura de São Bernardo apresenta nesta sexta-feira 

(10/10) a Lei Orçamentária Anual de 2015. O documento 
tem previsão de receitas e despesas para o próximo ano de 
cerca de R$ 4,9 bilhões, valor 4,2% superior ao deste ano.

Grana ouvirá sociedade para 
definir secretário de Cultura

decisão dele. Quem assu-
mirá interinamente a Pasta 
será Arlindo (José de Lima), 
atual secretário de Governo. 
A partir de agora, será feito 
um debate com os agentes 
culturais e com quem pro-
duz cultura em nossa cida-
de. Só depois o prefeito fará 
uma escolha do novo secre-
tário”, disse Tiago Noguei-
ra, secretário de Relações 
Institucionais da Prefeitura. 

Salles sai do governo após 
uma conversa com Grana. 
No encontro, o ex-secre-

tário anunciou que será 
candidato a prefeito e ain-
da apoiará o presidenciável 
Aécio Neves (PSDB) neste 
segundo turno. Salles, que 
é presidente do PDT na 
cidade, fez campanha no 
primeiro turno para Dilma 
Rousseff (PT).

Na última terça-feira 
(7/10), um caminhão esta-
cionou no Paço e levou to-
dos os móveis da Secretaria 
de Cultura, comprados por 
Salles com recursos próprios 
para mobiliar o gabinete. 

O prefeito de Santo An-
dré, Carlos Grana (PT), fará 
um debate com os agentes 
culturais da cidade para es-
colher o substituto de Rai-
mundo Salles no comando 
da Secretaria de Cultura. 
Salles deixou o governo nes-
ta quinta-feira (09/10), 
após cobrar mais cargos na 
Administração. 

“Não queríamos que o 
Salles saísse, mas foi uma 

Gislayne Jacinto 
gislayne@abcdmaior.com.br

raimundo salles é exonerado e secretário de governo, arlindo, assume interinamente o cargo
rodrigo pinto

prefeito de santo andré aposta na participação para escolha administrativa

eM buScA dA VitóriA
Nesta sexta-feira (10/10), será realizada a primeira plenária 
de mobilização do ABCD pela reeleição da presidente Dilma 
Rousseff (PT). O encontro será às 18h, no Sindicato dos 
Metalúrgicos do ABC.
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Contrariando a onda de 
pessimismo industrial que se 
alastrou pelo País neste ano de 
eleições, os  trabalhadores têm 
conquistado acordos impor-
tantes para manter as fabricas 
competitivas e prontas para 
receber mais investimentos em 
modernização ou novos produ-
tos. O Sindicato dos Metalúr-
gicos do ABC informou nesta 
quinta-feira (09/10) que as fá-
bricas da sua base receberão R$ 
10 bilhões em investimentos 
até 2019.

“A Região continua no mapa 
de investimento industrial. O 
sindicato conquistou diversos 
acordos com as fábricas para 
modernização de plantas, no-
vas unidades, novos produtos e 
pesquisas entre 2011 e 2019, e 
isso garante empregos e desen-
volvimento econômico”, afir-
mou o presidente da entidade, 
Rafael Marques.

O montante de R$ 10 bi-
lhões será investido entre 
fabricantes de veículos, au-
topeças e máquinas. A maior 
quantia é da Volkswagen. Os 
R$ 5 bilhões anunciados pela 
montadora, entre esse ano 
e 2018, irão para a linha de 
montagem do novo Jetta e 
para a vinda de uma plata-
forma global que garante a 
produção de novos modelos 
em São Bernardo. “Em 2012 
firmamos um acordo que ga-
rantia esses dois itens. Mas a 
negociação continuou até o 
final de setembro deste ano 
para definir quais produtos 
viriam para cá. Isso reforça o 
futuro da fábrica na Região. 
O Jetta, a princípio, será ape-
nas montado no ABCD, mas 
com o passar do tempo será 
produzido. E a plataforma 
global que virá nos coloca es-
trategicamente mais competi-
tivos, já que qualquer modelo 
poderá ser produzido aqui”, 

afirmou o secretário-geral do 
sindicato, Wagner Santana.

Outro investimento volumo-
so será aplicado na Marcedes-
-Benz. Serão R$ 3 bilhões 
para modernização na linha 
de montagem, logística e para 
a fabricação de novos modelos 

de caminhões e ônibus.
A autopeças de origem alemã 

Kostal também firmou acordo 
de investimento. O valor de R$ 
50 milhões irá para moderni-
zação do parque industrial de 
injetoras e prensas até 2018. 
As outras empresas inclusas 

no total de investimentos são 
Ford, Mercedes, Toyota, Sca-
nia, B.Grob, Elevadores Otis, 
Toledo, Valeo, ZF, M Shimizu, 
Saab, Termomecânica, Meta-
lúrgica Torcisão. (A lista com 
valores e investimento está em 
www.abcdmaior.com) .

aBCd continua na mira dos 
investimentos industriais
Michelly cyrillo

michelly@abcdmaior.com.br 

acordos celebrados pelos metalúrgicos do aBCd totalizam r$ 10 bilhões em modernização e produção 
adonis guerra/smaBC

rafael marques (ao centro) compara política da década de 1990 à atual: perda de emprego antes e recuperação agora

Ainda nas alturas
 As taxas médias de juros caíram em setembro ante agosto para crédito 

e crédito pessoal para pessoas físicas, mas  a taxa do cartão rotativo 
permaneceu estável em 10,78%, e do cheque especial subiu de 8,44% 
para 8,48%, de acordo com a Associação de Executivos de Finanças.

economia

política federal influi positivamente
Os investimentos vão ao en-

contro das políticas do governo 
federal de proteção da indústria 
nacional. Uma série de programas 
e estímulos foi lançada duran-
te a gestão da presidente Dilma, 
como o regime automotivo Ino-
var Auto, que garantirá 35 novas 
fábricas de automóveis no Brasil e 
a proteção da produção nacional 
na cadeia de autopeças e ferra-
mentaria.

“O empresário investe somente 
quando está seguro com a econo-
mia. A indústria é muito sensível 
às decisões dos governos. A dife-
rença do atual regime automotivo 

para aquele implantado durante o 
governo do Fernando Henrique 
Cardoso é que o atual dá oportu-
nidade para a instalação de novas 
fábricas e também a expansão das 
unidades antigas, além de englo-
bar a cadeia de autopeças pela pri-
meira vez. Isso garante a geração e 
segurança de empregos, enquanto 
na administração do FHC só per-
demos postos de trabalho”, disse 
Marques.

A indústria instalada no Brasil 
passou por muitos problemas na 
década de 1990, especialmente 
pelas importações, e que influen-
ciaram diretamente no bolso dos 

empresários. No ABCD, muitas 
fecharam as portas ou anuncia-
ram demissões em massa. “Insis-
tem em dizer que existe uma onda 
de pessimismo no ABCD e no 
País, e se esquecem que o governo 
Collor abriu o Brasil indiscrimi-
nadamente para importações e 
muitas indústrias quebraram. Em 
1989 o sindicato tinha 159 mil 
trabalhadores na base, em 2000 
caiu para 76 mil. Hoje estamos 
com cerca de 100 mil, isso signi-
fica que houve uma retomada e 
que as decisões do governo fede-
ral estão favorecendo a indústria”, 
afirmou o sindicalista. 

(redação)

  em foco
SebrAe FAz SeMANA 
dO eMpreeNdedOr
NO Abcd
Desta segunda-feira, 13, a 18 
de outubro, o Escritório Regio-
nal do Sebrae no ABCD pro-
move a Semana do Empreen-
dedor. Por toda a semana  uma 
série de ações irá ocorrer, tanto 
na sede do Sebrae, em Santo 
André, como também em as-
sociações comerciais e outros 
locais da Região. 
A Semana oferecerá palestras 
e oficinas destinadas, princi-
palmente, aos microempreend-
edores individuais.
As palestras vão ensinar em-
preendedores a abrir uma em-
presa e como fazer a gestão 
do negócio (pagamento de 
tributos, boletos, recolhimen-
tos). Oficinas explicam tam-
bém como usar a black friday 
para vender mais e melhor e 
também como se faz para criar 
uma página empresarial no 
Facebook. 
Outras palestras indicam como 
calcular os preços dos produ-
tos, qual é a importância dos 
indicadores para o negócio ser 
bem-sucedido e como fazer 
um planejamento.
Unidades móveis do Sebrae 
vão percorrer a Região aten-
dendo os interessados.
Informações e inscrições: tele-
fone – 0800-570-0800. A pro-
gramação completa está em 
www.abcdmaior.com.br.

MiNiStrO dO
StF  AdMite 
deSApOSeNtAçãO 
O ministro Luís Roberto Bar-
roso, do Supremo Tribunal 
Federal (STF), votou a favor da 
possibilidade de o aposentado 
pedir a revisão do benefício 
por ter voltado a trabalhar e a 
contribuir para a Previdência 
Social na retomada do julga-
mento do tema nesta quinta-
feira (09/10). A mudança é 
conhecida como desaposenta-
ção. O ministro é o relator dos 
processos que tratam do as-
sunto no STF. Após o seu voto, 
o julgamento foi suspenso de-
vido à ausência de três minis-
tros, e deverá ser retomado na 
semana que vem.
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eleições na bolívia
  A Bolívia fará eleições gerais no próximo 

domingo (12/10) e escolherá seu presidente para 
um mandato de cinco anos. O atual presidente, Evo 
Morales, tem quase 60% das intenções de voto.

Pesquisas mostram Dilma
e Aécio em empate técnico

pesquisas mostram que Aécio tem 51% 
dos votos válidos e Dilma, 49%.

Na pesquisa Ibope, contratada pela 
Rede Globo, o total de eleitores que de-
claram que vão votar em branco é de 6%, 
enquanto os que se posicionaram pelo 
voto nulo somaram 4%. Na pesquisa Da-
tafolha, contratada também pela Globo e 
pelo jornal Folha de S. Paulo, os núme-
ros se invertem: votos em branco chegam 
a 4% e os nulos, a 6%. O Ibope ouviu 
3.010 eleitores em 205 municípios de 7 e 
8 de outubro. O Datafolha ouviu 2.879 
eleitores nos dias 8 e 9 de outubro.

No primeiro turno, Dilma teve 41,59% 
dos votos válidos e Aécio, 33,55%.

Duas pesquisas divulgadas na 
noite desta quinta-feira (09/10) 
mostram os dois candidatos à 
eleição presidencial em empate 
técnico: tanto a pesquisa Ibope 
como a da Datafolha mostram 
Aécio Neves (PSDB) com 46% 
das intenções de voto e a presi-
dente Dilma Rousseff (PT) com 
44%. As duas pesquisas têm 
margem de erro de dois pontos 
percentuais, o que leva ao empate 
técnico dos candidatos. As duas 

redação
nacional@abcdmaior.com.br

ibope e datafolha mostram os mesmos números para os dois candidatos à presidência
andris BoVomarCos Fernandes/diVuLgação

aécio neves aparece com 44% a 48% das intenções dilma rousseff aparece com 42% a 46% das intenções

nacional/internacional
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Poliglota, Vanger oferece gols 
e cultura ao São Bernardo

  

cês, italiano, búlgaro e russo. 
Com 14 anos, Vanger já tinha 
se profissionalizado e atuou 
por quatro anos no Uruguai, 
lugar de sua primeira “aventu-
ra” no futebol.

“O Daniel Fonseca (ex-atleta 
uruguaio) é empresário, me viu 
num jogo beneficente no Ma-
ranhão e convidou para ir ao 
Uruguai. Joguei no Fénix lá e 
já tinha feito testes no Standard 
Liége, da Bélgica, meu primo 
jogava lá. Depois de passar pela 
América do Sul, fui direto para 
a Europa defender o Visé, jus-
tamente da Bélgica”, recorda.

Prematuro na idade, Vanger 
teve que se virar e hoje é poli-
glota pela facilidade em apren-
der. Contudo, o início não 
foi fácil. “Quando cheguei na 
Bélgica, tinha que falar francês 
e sabia bem pouco. Fui pedir 
uma toalha para a menina do 
hotel e ela me trouxe suco”, 
lembrou aos risos. Em 2012, 
de volta ao Brasil, disputou a 
Série B do Campeonato Bra-
sileiro pelo Boa Esporte e aca-
bou vendido para o Litex, da 
Bulgária, onde adquiriu mais 
conhecimento. 

“O futebol europeu traz mui-
ta consciência tática e profis-
sionalismo. Falta isso no Brasil: 
aprendizado, conhecimento. Lá 
todos são muito profissionais, 
desde os jogadores, técnicos, 
chegando até aos dirigentes. Se 

o cara é craque, tudo bem, mas 
vai ter que correr tanto quanto 
os outros e obedecer o plano tá-
tico do treinador”, comparou o 
atacante, que na Bélgica esteve 
ao lado do zagueiro Dante, da 
Seleção Brasileira e Bayern de 
Munique.

Adaptado ao São Bernardo, 
um dos últimos reforços para 
a Copa Paulista quer mostrar 

suas qualidades rapidamente e 
dar alegrias à torcida do Tigre, 
utilizando sempre a sabedoria 
adquirida. “Estou entrando no 
ritmo aos poucos e me sentin-
do mais à vontade com o gru-
po e os pedidos do treinador. 
Essa sabedoria que consegui 
na carreira também ajuda em 
campo, principalmente a en-
tender melhor o jogo. Espero 

ajudar o São Bernardo sem-
pre me dedicando e fazendo 
gols”, concluiu o atacante de 
27 anos.

Com Vanger, o Tigre visita 
o União Barbarense e precisa 
da vitória para segurar a vice-
-liderança do grupo 4, posi-
ção suficiente para avançar ao 
mata-mata. Os dois primeiros 
de cada chave se classificam. 

No início desta semana, Ar-
thur Zanetti e Diego Hypolito 
ajudaram a ginástica brasileira 
a fazer história no Campeonato 
Mundial da China, com um iné-
dito sexto lugar na competição 
por equipes. Agora é apenas com 
eles, cada um por si. A dupla do 
ABCD que representa o Brasil 

disputará neste sábado (11/10) as 
finais por aparelho.

Zanetti, o principal ginasta na 
atualidade, é tido como um dos 
favoritos nas argolas, afinal não 
perde no aparelho há quase dois 
anos e vai em busca do bicampe-
onato. O ginasta, no entanto, lida 
com dois problemas: a evolução 

dos adversários e o rigor excessivo 
dos árbitros. Nas duas vezes em 
que se apresentou na China, não 
conseguiu tirar a melhor nota.

“Depois da classificatória 
(em que teve nota 15.716), pe-
gamos os detalhes que podiam 
ser melhorados e consertamos. 
Minha série foi boa, cravei a sa-

ída e pensava que minha nota 
seria próxima de 16.000, mas 
foi 15.633. Faz parte”, comen-
tou Zanetti.

Já no solo, Hypolito corre-
rá atrás do tricampeonato no 
Mundial sem ter muito o que 
perder na verdade. Ele seria re-
serva da seleção e sequer teria 

a oportunidade de brigar por 
medalhas. A sorte apareceu 
quando foi beneficiado por le-
sões de companheiros de equi-
pe, recebendo assim a chance 
que esperava. Na fase de quali-
ficação, obteve a melhor marca 
no solo em seis anos. 

Quem acompanha o São 
Bernardo conhece bem He-
nan, um dos artilheiros da 
Copa Paulista com nove gols. 
Mas e o seu provável compa-
nheiro de ataque para o jogo 
desta sexta-feira (10/10) con-
tra o União Barbarense, às 
19h30, no Interior? Vanger, 
contratado há um mês, é o 
homem no elenco que fala seis 
línguas e rodou pelo mundo 
antes de se apresentar ao Tigre. 

Além do português, o joga-
dor domina o espanhol, fran-

Guilherme Menezes
guilherme.menezes@abcdmaior.com.br

atacante fala seis línguas e acumulou bagagem de sobra no futebol para ajudar o tigre na Copinha
rodrigo pinto

Vanger, que foi titular do são Bernardo no último jogo, usa conhecimento que adquiriu na carreira em prol do clube 

esportes

embalados, Zanetti e Hypolito vão atrás do título mundial na China

(Antonio Kurazumi)

classificação 2ª fase
da copa paulista

Grupo 4
1º - Botafogo, 7 pontos
2º - São Bernardo, 6 pontos
3º - 15 de Piracicaba, 4 pontos
4º - União Barbarense, 0 ponto

Grupo 5
1º - Rio Branco, 7 pontos
2º - Red Bull, 4 pontos
3º - Santo André, 3 pontos
4º - Batatais, 3 pontos

Próximos jogos
União Barbarense x São Bernardo, 
sexta-feira, às 19h30, no Interior
Red Bull x Santo André, domingo,
às 10h, no Interior

*Botafogo e 15 de Piracicaba jogaram 
após o fechamento desta edição.
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estúdio 7 cidades no Sesc 
 O evento reúne nomes da música do ABCD no Sesc 

Santo André (rua Tamarutaca, 302. Tel.: 4469-1200), 
e recebe sábado (11/10) o violeiro andreense Milton 
Araújo. Ingressos: R$ 20.

realizado por alunos, projeto propõe criação de curta-metragem, calendário de oficinas itinerantes e a realização de festival

a bordo de um Fusca, estudantes 
da eLCV querem difundir cinema

Quando conseguiu a vaga no 
curso de cinema da Escola Livre 
de Cinema e Vídeo, a gaúcha 
Jamaikah Santarém resolveu 
contrariar o ditado popular: ao 
invés de jogar tudo para o alto, 
por que não rifar? Foi assim 
que ela e seu bem mais precio-
so – um Fusca 1974, de nome 
Magnólia – percorreram as ruas 
de Porto Alegre vendendo bi-
lhetes. Ao conseguir o dinheiro 
necessário para a viagem a San-
to André, Jamaikah embarcou 
sem imaginar que a sua história 
se tornaria o primeiro passo de 
uma nova ação multimídia da 
ELCV.

“O projeto surgiu de uma 
conversa entre o Agustin (Car-
valho, criador do projeto) e a 
Jamaikah. Ela comentou que 
estava rifando o Fusca para 
poder estudar aqui e aí o Agus-
tin teve a brilhante ideia de a 
gente aproveitar esse mote e 
realizar o Cine Fusca”, contou 
Lígia Hsu, uma das organi-
zadoras. Iniciativa dos alunos 
da escola, o Cine Fusca é um 
conjunto de atividades: come-

ça com uma caravana, que no 
trajeto de buscar Magnólia em 
Porto Alegre e trazê-la a Santo 
André, oferecerá oficinas de ci-
nema nas cidades do entorno; 
envolverá a produção de um 
curta-metragem estrelado pelo 
famoso Fusca e termina com 
um festival, que trará oficinas 
e exibições de filmes, já na es-
cola.

“Não dá para você viajar de 
Porto Alegre a Santo André, 
sendo um grupo de cinema, 
sem tirar uma foto, fazer um ví-
deo. Qualquer pessoa que viaja 
já faz isso por natureza. Então, 
a gente quer registrar isso, na 
forma de um documentário, 
e fomentar o cinema”, revelou 
Agustin. “Chegar numa cidade 
do Interior, exibir uma produ-
ção nossa aqui da escola, bater 
um papo sobre o que é cinema, 
como que a pessoa pode criar 
um filme e colocar na rede. É 
uma ideia a partir do cinema 
independente mesmo.”

Para conseguir a verba ne-
cessária e realizar toda a ação, 
o coletivo de amigos optou em 
cadastrar o projeto numa fer-
ramenta de crowdfunding, po-
pularmente conhecido como 
vaquinha on-line. Através do 
site http://www.catarse.me/pt/
cinefusca, é possível doar valo-
res à campanha, que necessita 
de R$ 25 mil para sair do pa-
pel. O período de arrecadação é 
até o dia 04/11 e as doações po-
dem ser de R$ 10 a R$ 10 mil 
– quanto maior o valor, mais 
brindes o apoiador receberá.

Sobre a despedida de Mag-
nólia, Jamaikah afirma que dá 
uma saudade, mas sabe que o 
Fusca será bem cuidado. “Eu 
tô e não tô feliz, né? Porque foi 
toda essa situação que fez com 
que eu viesse. Tantas outras coi-
sas aconteceram por causa dessa 
iniciativa de fazer a rifa. Eu fico 
triste por causa do apego, mas 
também fico feliz porque quem 
ganhar vai ter muita alegria, 
como eu também tive.” 

rafael revadam
rafael@abcdmaior.com.br

cultura

NãO dÁ pArA VOcê 
ViAJAr de pOrtO 
AleGre A SANtO 
ANdrÉ, SeNdO uM 
GrupO de ciNeMA, 
SeM tirAr uMA FOtO, 
FAzer uM VídeO. A 
GeNte quer reGiStrAr 
iSSO, NA FOrMA de 
uM dOcuMeNtÁriO, e 
FOMeNtAr O ciNeMA  

AGuStiN cArVAlHO,
  criador do projeto

 Cine Fusca

diVuLgação

estudantes também organizaram vaquinha on-line para financiar projeto que vai registrar viagem de porto alegre a santo andré
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Voyage evidence, que parte de r$ 54.250, tem valor alto para um sedã premium que vem sem mimos como 
central multimídia, controles de tração e estabilidade; bancos em couro agradam consumidor. pág. 16

O carro é bom, mas 
custa caro



14   ABCDMAIOR | 10 a 13 de outubro de 2014

autos  

exPeDIeNte

O Autos é um caderno semanal do ABCD MAIOR. eDIção: Marcelo Picolo (marcelo@abcdmaior.com.br). rePortAGeNS: Evandro Enoshita (evandro@abcdmaior.com.br), Jessica Abbade (autos@abcdmaior.com.br) e Marcelo de Paula (marcelo.paula@abcdmaior.com.br).  coNteúDo: Fábrica de Notícias. Fone: (11) 4991-2509.

saiba como transportar 
bicicleta sem ferir a lei
irregularidade pode gerar multa, perda de ponto e até a apreensão do veículo

O transporte de bicicletas em 
automóveis é permitido desde que 
atenda as recomendações da reso-
lução 349 do Contran (Conselho 
Nacional de Trânsito). E se o mo-
torista não quiser ter problemas 
com a legislação, é melhor seguir 
as recomendações, pois qualquer 
infração pode resultar em apre-
ensão do veículo, multa de até 
R$ 191, além de alguns pontos na 
carteira de habilitação. 

As bicicletas podem ser trans-
portadas no teto ou na parte tra-
seira do carro, mas, para isso, é 
preciso que estejam no suporte 
de fixação. O suporte não tem li-
mite no número de unidades que 
podem ser carregadas, porém, se 
ultrapassado o excesso de peso 
do produto, há a penalidade de 
remoção do veículo, multa de R$ 
85,13 e quatro pontos na CNH.

No transporte da bicicleta na parte 
de trás do automóvel, três regras de-
vem ser cumpridas: não pode ultra-
passar a largura total do veículo; não 
deve cobrir as luzes de segurança do 
carro (freio, setas, lanternas); e não 
pode ficar na frente da placa. 

“Neste caso o condutor deve 

pedir uma outra placa para o 
Detran que será instalada 
no suporte de fixação. 
É preciso ficar atento 
para que os ob-
jetos não atra-
palhem a sua 
visão com-
pleta”, afir-
mou Emer-
son Farias, 
analista téc-
nico do Cesvi 
(Centro de Ex-
perimentação e 
Segurança Viária). 

Caso a placa fi-
que encoberta e 
não seja utilizada a 
segunda opção, o 
condutor pode ter 
o veículo apreendido, perder sete 
pontos na carteira de habilitação, 
além de pagar R$ 191,54 de multa. 
Se as dimensões de largura estive-
rem fora da legislação, a penalidade 
é de retenção do veículo até ajustar 
a largura correta, multa no valor de 
127,69 e cinco pontos na CNH. 

Já para o transporte das bicicle-
tas na parte superior dos carros, 
esses cuidados não são necessá-
rios, porém o motorista deve ficar 
atento à altura do transporte.

trANSpOrte iNterNO
Na lei não há regras que impe-

çam  o transporte interno das bi-
cicletas. No entanto, o Cesvi não 
recomenda a manobra.

“Não recomendamos por uma 
questão de segurança. Se aconte-
cer um acidente alguma parte da 
bicicleta pode acertar os ocupantes 
do veículo. Sem contar que se al-
guma peça ficar solta ou batendo, 
pode distrair o motorista”, afirmou 
Emerson Farias. 

Jessica Abbade
autos@abcdmaior.com.br

amanda peroBeLLi

transporte de bicicletas: atenção para não cobrir a numeração da placa

emergência
Polícia 190

ambulância 192

Bombeiro 193

rodovias
Índio Tibiriçá (der) 0800-0555510

anchieta/imigrantes 
(ecovias) 0800-197878

rodoanel
Trechos sul e leste/

aBcd (sPmar) 0800-7748877

Trecho oeste (ccr) 0800-7736699

auTomóveis
Final da 

Placa
mês de 

licenciamento*
1 abril
2 até maio
3 até junho
4 até julho

5 e 6 até agosto
7 até setembro
8 até outubro
9 até novembro
0 até dezembro

Caminhão (Carga)
Final da 

Placa 
mês de

 licenciamento*
1 e 2  até setembro

3, 4 e 5 até outubro
6, 7 e 8 até novembro

9 e 0 até dezembro

*licenciar até o último dia útil de 
cada mês
*As tabelas valem apenas para 
veículos com placas licenciadas em 
cidades do Estado de São Paulo

licenciamento

** Válido das 7 às 10 horas e das 17 às 20 horas em ruas e avenidas 
internas ao chamado centro expandido da cidade. O centro expandido, 
também conhecido como minianel viário, é composto pelas marginais 
Tietê e Pinheiros, as avenidas Salim Farah Maluf, Afonso d’Escragnolle 
Taunay, Bandeirantes, Juntas Provisórias, Presidente Tancredo Neves, 
Luís Inácio de Anhaia Melo e o Complexo Viário Maria Maluf.

rodízio Telefones Úteis

   A embreagem tem a função 
de acoplar e desacoplar o mo-
tor do câmbio, permitindo a 
troca de marchas. Para garan-
tir o bom funcionamento e a 
durabilidade do sistema, evite 
dirigir com o pé apoiado no 
pedal. Isso causa desgaste pre-
maturo do conjunto. Também 
é bom evitar trocas bruscas de 
marchas, assim como evitar di-
rigir em altas velocidades com 
marchas baixas ou em baixas 
velocidades com marchas altas 
para não sobrecarregar o disco.

embreagem

    Para fazer um carro sem bateria 
pegar, nada de dar tranco. O ideal 
é utilizar um cabo de transferência 
de energia. O polo positivo da ba-
teria carregada deve ser ligado ao 
da bateria descarregada, enquan-
to o polo negativo da bateria com 
carga deve ser ligado a um ponto 
metálico no bloco do motor, e não 
na bateria descarregada. A medi-
da evita a sobrecarga dos módulos 
eletrônicos do automóvel. Só de-
pois disso dê a partida no motor 
do veículo sem carga.

Partida sem bateria

carros e caminhões na caPiTal 
Finais de placas dias que veículos não podem circular

1 e 2  segunda
3 e 4      terça  
5 e 6     quarta  
7 e 8     Quinta  
9 e 0       sexta

serviço

d
iV

u
Lg

aç
ão



ao contrário do compacto francês, o tradicional sedã médio-grande da marca alemã deu as caras 
em paris em uma versão híbrida de produção. Combinado a um motor 1.5 turbo de 156 cv está um 
elétrico com potência equivalente a 115 cv. para a fabricante, o resultado é uma autonomia de mais 
de 1.000 km. o modelo será lançado no mercado europeu em 2015.
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Veículos híbridos ditam o ritmo 
do salão do automóvel de paris
Fabricantes se rendem aos carros ecológicos e mostram quais são as tendências para os próximos anos

Uma das principais vitrines 
de lançamentos do mercado 
automobilístico europeu, o 
Salão de Paris deste ano se 
destaca pelos modelos híbri-
dos. Na mostra, que segue 
até o dia 19 de outubro, não 
faltam opções de modelos 
ecológicos ou de novas mo-
torizações limpas para mo-
delos já existentes no mer-
cado. Até a fabricante de 
superesportivos Lamborghi-
ni se rendeu às tendências 
e apresentou o Asterion, um 
monstro de 922 cv com um 
motor V10 a gasolina e outro 
elétrico. Confira outros des-
taques do salão francês. 

evandro enoshita
evandro@abcdmaior.com.br

cHiNêS MAiS VeNdidO
O utilitário Lifan x60 foi o modelo chinês mais vendido no Brasil 
no terceiro trimestre deste ano, aponta a Fenabrave (Federação 
Nacional dos Distribuidores de Veículos Automotores). No perí-
odo, foram emplacadas 3.037 unidades do modelo. 

VeNdAS eM AltA
A Toyota fechou o mês de setembro com 17.471 unidades comercializadas 
dos modelos nacionais Etios (foto) e Corolla no Brasil. O resultado é 18% su-
perior ao do mesmo período do ano passado. No acumulado do ano, a marca 
vendeu 136.002 unidades.

VOlkSwAGeN pASSAt Gte 

MitSubiSHi OutlANder pHeV cONcept S 
previsto para chegar ao Brasil em 2015, a versão híbrida do utilitário outlander já apareceu com no-
vidades em paris. além de uma frente com desenho renovado, o novo modelo recebeu modificações 
no conjunto motriz, formado por um motor 2.0 de quatro cilindros a gasolina e um elétrico. a previsão 
é de que o outlander remodelado chegue ao mercado europeu apenas no final do ano que vem.

Famosa por belos esportivos com grandes motores V12, como o Countach e o diablo e atualmente 
o aventador, a marca italiana controlada pelo grupo VW também se rendeu aos novos tempos. para 
extrair uma potência de quase 1.000 cv, a empresa combinou no asterion um motor 5.2 V10 e um 
conjunto elétrico. o resultado é um consumo de combustível de 23,8 km/l. 

expositor de tecnologia da marca francesa, o conceito eolab expõe mais de 100 novidades tecno-
lógicas voltadas à redução do consumo de combustível e que devem estar nos carros da empresa 
até 2020. Com propulsão híbrida e carroceria com materiais leves, o conceito pode fazer até 100 
quilômetros com um litro de gasolina.

Fabricado desde o ano passado no 
Brasil, a peugeot apresentou no sa-
lão parisiense o protótipo de uma 
nova versão híbrida do compacto pre-
mium, que combina um propulsor 1.2 
de três cilindros com um sistema hi-
dráulico movido a ar comprimido. de 
acordo com a fabricante, o 208 mo-
vido a ar pode alcançar um consumo 
de combustível de até 50 quilômetros 
com um litro de gasolina.

lAMbOrGHiNi ASteriON

reNAult eOlAb

peuGeOt 208 Hybrid Air 2l
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MV AGuStA pOr r$ 55.500
A MV Agusta lança neste mês no mercado brasileiro a supermotard Rivale 
800. Apresentada no Salão das Duas Rodas do ano passado, o modelo faz 
parte da família de motos tricilíndricas da empresa italiana. A Rivale 800 
sai de fábrica com um propulsor de 800 cilindradas, capaz de gerar 125 cv.

na Categoria sedã premium, 
Voyage eVidenCe não seduZ
Carro da VW conserva qualidades já consagradas no modelo, mas é caro pelo que oferece ao comprador

Lançado em 2008 
como sedã de entrada da 
Volkswagen no Brasil, o 
Voyage está atualmente 
em uma situação inusi-
tada. É ao mesmo tem-
po o modelo mais barato 
e por pouco não bate o 
Polo Sedan como o mais 
caro da linha nacional 
da fabricante alemã. Essa 
situação perdura desde 
abril quando foi lançada 
a versão de topo Eviden-
ce, testada nesta semana 
pelo ABCD MAIOR.

E para que a versão 
de três volumes do Gol 
assumisse este posto 
de modelo premium, a 
Volkswagen investiu em 
detalhes como novas ro-
das de liga leve de 16 
polegadas (as mesmas 
do Gol Rallye, mas sem 
o acabamento diamanta-
do) e em detalhes como 
frisos cromados e logoti-
pos exclusivos. 

Por dentro, o toque de 
exclusividade vai para os 
caprichados bancos com 
revestimento que combi-
na couro e alcântara (te-
cido sintético de toque 
aveludado), mesmo mate-
rial que é aplicado tam-
bém na lateral das por-
tas. O resultado agrada, 
mas passado o encanto 
inicial percebe-se que a 
Volkswagen poderia ter 
feito mais para esconder 
as origens de carro de 
entrada do Voyage. 

A começar pelo painel, 
que, apesar de bem mon-
tado, tem plásticos sim-
ples, o mesmo utilizado 
nas versões mais baratas 
do modelo. O mesmo vale 
para as laterais de porta, 

que apesar do aplique 
de tecido mais refinado 
ainda tem as marcações 
para a colocação da ma-
nivela dos vidros. Isso é 
algo inaceitável para um 
modelo que em sua con-
figuração mais cara passa 
dos R$ 60 mil.

Na lista de equipamen-
tos, o modelo também 
mescla acertos e pontos 
em que deixa a desejar. 
Apesar da presença de 
itens de série como volan-
te multifuncional e sensor 
de estacionamento, aces-
sórios como retrovisor 
eletrocrômico, piloto au-
tomático e os sensores de 
chuva e luminosidade são 
opcionais, assim como os 
bancos traseiros biparti-
dos e o sistema S.A.V.E de 
divisórias no porta-malas.

O modelo fica devendo 
uma central multimídia, 
acessório que tem se tor-
nado comum em outros 
compactos. A Volkswa-
gen também perdeu a 
chance de instalar no 
sedã itens como os con-
troles de tração e estabi-
lidade, que já equipam a 
irmã Saveiro Cross.

equilibrAdO
Ao volante o sedã repe-

te o mesmo conjunto bem 
equilibrado dos outros 
modelos da família Gol, 
com direção (de assis-
tência hidráulica) firme 
e precisa e uma suspen-
são que garante uma boa 
estabilidade mesmo em 
uma tocada mais forte.

O motor 1.6 de 104 
cv (com etanol) garante 
bom desempenho mes-
mo com carga total, no 
que é ajudado pela exce-
lente transmissão manual 
de cinco velocidades, de 

trocas macias e precisas. 
O rendimento do mo-

delo poderia ser ainda 
melhor se o Voyage fosse 
equipado com o mesmo 
motor 1.6 16v de 120 cv 
que equipa as versões de 
topo do Gol e Saveiro. O 
sedã foi o único da famí-
lia que não recebeu a mo-
torização mais moderna.

preçO
O modelo parte de R$ 

54.250, valor inicial co-
brado pela versão Evi-
dence com a transmissão 
manual. Equipado como 
o carro das fotos e na cor 
Azul Night, o preço sobe 
para R$ 57.074. 

Existe ainda a versão 
com o câmbio automati-
zado, cujo valor de tabela 
pode chegar a R$ 60.164 
no pacote mais completo. 
Com os mesmos equipa-
mentos, o Polo Sedan sai 
por R$ 63.126. 

evandro enoshita
evandro@abcdmaior.com.br

Fotos: edu guimarães

montadora alemã investiu em um carro com rodas de liga leve de 16 polegadas, em frisos cromados e logotipos exclusivos

autos  

Bancos tem um caprichado revestimento com couro e alcântara que agrada

motor 1.6 de 104 cv (com etanol) garante bom desempenho ao veículo


