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O ecoSport é um dos 
‘jipinhos’ que cativaram o 
mercado nacional. PÁG. 16

rodrigo pinto

Região registra mais de 200 
casos de trabalho infantil
Fiscalização do Ministério do trabalho registrou mais de 200 autuações de trabalho infantil 
no aBCd desde 2010. o ministério lembra nesta sexta-feira (12/06) o dia de Combate ao 
trabalho infantil. diadema foi a cidade com mais casos: 93 ocorrências. PÁGINA 8

cuNhA dIstorce 
reformA PolítIcA 
NA câmArA PÁG. 9

tIGre vem forte 
PArA dIsPutA dA 
coPA PAulIstA PÁG. 11

NAciONAl eSpOrteS

dIAdemA Não 
dIscute PlANo de 
educAção PÁG. 6

pOlíticA

sANto ANdré 
reformA ceNtro 
hosPItAlAr PÁG. 4

cidAdeS

com os apartamentos que compraram prontos desde agosto do ano passado, moradores da vila ferreira, em são Bernardo, são obrigados a viver em meio a 
escombros e esgoto a céu aberto porque a cdhu aguarda agenda do governador Geraldo Alckmin (PsdB) para fazer a inauguração. PÁGINA 3

eNquANtO O gOverNAdOr AlcKMiN NãO veM...
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editOriAl

Enquanto o 
governador
não vem...

Desde o ano passado os moradores de case-
bres da Vila Ferreira, em São Bernardo, esperam 
que o governador Geraldo Alckmin arrume um 
espaço em sua agenda para inaugurar uma das 
fases do Conjunto Habitacional F5, construído 
pela CDHU. Enquanto o governador não vier para 
a cerimônia de inauguração, mais de 40 famílias 
não podem morar nos apartamentos populares 
pelos quais já começaram a pagar. Enquanto isso, 
continuam a morar na favela, que já tem partes 
demolidas e onde corre esgoto a céu aberto. Ir-
ritados com o descaso, os moradores do núcleo 
que esperam o governador para se mudarem para 
os novos apartamentos fizeram nesta quinta-feira 
(11/06) um protesto na frente do conjunto habi-
tacional construído pela CDHU (ler reportagem na 
página 3 desta edição).

A cerimônia de inauguração é uma espécie de 
“hábito sagrado” de inúmeros políticos brasileiros. 
Tão sagrado que obriga muita gente a viver de for-
ma precária enquanto a autoridade não vier para 
cortar a fita da obra. É um exemplo de que o velho 
“ritual político” se sobrepõe às necessidades da po-
pulação. É a velha política atazanando a paciência 
das pessoas. Um retrato do velho que ainda não se 
foi e do novo que ainda não surgiu.

Não poderíamos esperar muito do governador 
Alckmin, que também não tem tempo para negociar 
com os professores da rede estadual, há três me-
ses em greve. É mais um exemplo gritante do pouco 
caso que o governo do Estado faz com os interesses 
populares. São os milhões que não podem pagar 
uma escola particular que precisam matricular seus 
filhos em uma escola da rede pública estadual, que 
dá um péssimo ensino, que contrata professores 
com péssimos salários e que tem péssimas instala-
ções escolares.

Para um governo que dá mais importância ao 
mercado, às grandes corporações econômicas e ao 
sistema financeiro, as necessidades da maioria da 
população ficam em segundo ou em último lugar. 

Av. Dr Rudge Ramos
(Largo Rudge)

Aqui teM

ABcd MAiOr

ver lista completa no www.abcdmaior.com.br

reestruturar formação 
médica é primordial para o SuS

a expansão e a melhoria do aten-
dimento médico no país é um projeto 
que abrange inúmeros desafios. para 
ser profunda e duradoura, a mudan-
ça deve acontecer nas bases da for-
mação médica, garantindo o aumen-
to e a melhor distribuição da força 
de trabalho nas cidades e regiões. 
o Ministério da Saúde, junto com a 
pasta da Educação, vem reunindo 
esforços para aprimorar as políticas 
destinadas ao atendimento médico 
no Sistema Único de Saúde.

uma dessas medidas é a mu-
dança de paradigma no ensino mé-
dico. ainda predomina no Brasil a 
formação “hospitalocêntrica”, tendo 
a falsa percepção de que a maior 
parte das necessidades de saúde é 
resolvida na alta complexidade. por 
outro lado, o SuS tem como porta de 
entrada a atenção Básica, onde cer-
ca de 80% dos problemas de saúde 
podem ser resolvidos sem o encami-
nhamento para hospitais e clínicas 
especializadas. por isso, é primordial 
direcionar a formação médica para a 
atenção Básica.

o governo federal deu início a 
esse processo por meio do Mais 
Médicos, em que uma das frentes 

ca. as discussões precisam evoluir 
para efetivamente termos um médi-
co que tenha sólidas bases nesse 
importante pilar dos sistemas uni-
versais de saúde.

Essas mudanças vêm sendo 
acompanhadas por uma expansão 
contínua, mas criteriosa, do ensino 
e exigem também a formação de 
docentes e preceptores. Já é pon-
to pacífico que faltam médicos no 
Brasil e, diante disso, precisamos 
formar mais profissionais, sempre 
com qualidade e foco em vazios as-
sistenciais. a nova lógica já autorizou 
a abertura de 39 cursos de Medicina 
em cidades sem faculdades. outros 
22 serão autorizados.

o caminho é longo e os resulta-
dos virão com o tempo. no curto pra-
zo, estamos garantindoassistência 
para 63 milhões brasileiros por meio 
da atuação de 18,2 mil profissionais 
do Mais Médicos. Mas apenas no 
longo prazo teremos uma verdadeira 
transformação no atendimento. São 
projetos como este, no entanto, que 
trazem os mais importantes frutos: 
políticas de Estado que buscam 
soluções definitivas para os proble-
mas da sociedade.

é a implementação de mudanças 
no curso de Medicina. Em 2014, 
o Conselho nacional de Educa-
ção aprovou novas diretrizes para 
promover avanços na formaçãode 
médicos com qualidade e perfil 
mais adequado às necessidades 
da população. uma delas é a exi-
gência de que 30% do internato da 
graduação – quando o estudante 
intensifica seu conhecimento práti-
co – ocorram em unidades básicas 
e serviços de emergência do SuS. 
além disso, está prevista avaliação 
progressiva do nível dos alunos e 
a qualidade das faculdades,a cada 
dois anos.

também precisamos olhar mais 
para a residência médica, estimu-
lando as especialidades mais im-
portantes para a saúde pública. o 
médico de família não é visto como 
um especialista “prestigioso” e isso 
precisa mudarpara se construir uma 
atenção Básica resolutiva e humani-
zada e um SuS mais efetivo. o foco 
agora é operacionalizar a determi-
nação legal de que, até 2019, para 
cursar residência na maioria das es-
pecialidades será necessário fazer 
de um a dois anos de residência em 
Medicina geral de Família e Comuni-
dade, com atuação na atenção Bási-

Arthur chioro*

*Arthur chioro é ministro da Saúde.
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Moradores vivem no esgoto à
espera de agenda de Alckmin

Festa junina continua em Mauá
 A 31ª Festa Junina de Mauá continua neste fim de semana com nomes 

conhecidos da música brasileira. Claudia Leitte se apresenta nesta sexta-
feira (12/06, abertura dos portões às 19h), Planta & Raiz e Filosofia 
Reggae no sábado (13/06, 18h) e Michel Teló no domingo (14/06, 18h).

cidades

apartamentos novos convivem 
com lixo e esgoto a céu aberto.

MÓveiS NOvOS
Como a promessa de entrega 

era para o ano passado, muitos se 
adiantaram em comprar mobília. 
“Minha casa está cheia de caixas. 
Os guarda-roupas que comprei 
estão na loja há quase um ano, 
pois não cabem onde estou”, 
queixou-se Rosângela Maria. 

A dona de casa Sandra Santana, 
39 anos, saiu do barraco para os 
apartamentos há mais de um ano. 
Mas a mãe dela ainda vive na co-
munidade. “Minha mãe tem 68 
anos e não pode ficar tanto tem-
po esperando nessas condições 
precárias”, contou Sandra, que  
já passou pelo mesmo problema. 
“Quando os apartamentos onde 
moro hoje ficaram prontos, tive-
mos de fazer manifestação para 
que a CDHU desse as chaves.”

eStAdO FAlA
A CDHU explicou que “o 

empreendimento, com 41 apar-
tamentos, está em fase de conclu-
são. A entrega está prevista para 
este mês”. Sobre o esgoto, a com-
panhia se comprometeu a enviar 
técnicos para averiguar a situação. 
“Quanto ao entulho existente na 
área próxima à rua Vitória, da Vila 
Ferreira, técnicos da Companhia 
irão fazer vistoria no local. Caso 
sejam identificadas ações de com-
petência da CDHU, as devidas 
providências serão tomadas”, con-
firmou a companhia em nota. 

Entre os escombros de casebres 
destruídos, um líquido escuro e 
fétido atravessa o terreno. Por ali 
as crianças brincam descalças e 
as mulheres passam abanando a 
mão para espantar os mosquitos. 
Dentro das casas que restaram, 
caixas de papelão cheias de rou-
pas e móveis depenados tornam 
o ar pesado, carregado de cheiro 
de esgoto. A solução para Rosân-
gela Maria, 40 anos, seria mudar 
daquele cenário. Mas, como ela, 
outras 40 famílias vivem à espera 
do governador Geraldo Alckmin 
(PSDB) com a promessa de en-
tregar um conjunto habitacional 
na Vila Ferreira, em São Bernar-
do. Os prédios estão prontos des-
de agosto do ano passado. “Daí, 
a gente liga para cobrar e dizem 
que o governador ainda não tem 
agenda para vir inaugurar os pre-
dinhos”, lamentou a dona de casa.

Trata-se do Conjunto Ha-
bitacional F5, construído pela 
CDHU ao lado do núcleo Vila 
Ferreira. O projeto consiste em 
remover as famílias das casas de 
alvenaria precária para os prédios 
que são construídos aos poucos. 
Como o projeto é feito em partes, 
as famílias que ainda não foram 
para os apartamentos aguardam 
em suas moradias originais. O 
problema é que, a cada grupo de 
famílias que muda, o Estado faz a 
demolição das casas. Os vizinhos 
que ficam à espera das chaves dos 

renan Fonseca
renan.fonseca@abcdmaior.com.br

Com prédios da CdHu prontos, moradores da vila Ferreira sonham com novo lar em meio a entulho 
FotoS: rodrigo pinto

Enquanto esperam entrega de apartamentos já prontos, proprietários vivem em meio a escombros na vila Ferreira

prédio da Companhia de desenvolvimento Habitacional urbano está pronto desde agosto do ano passado

  em foco
FerrOviÁriOS AceitAM prOpOStA dA cptM
A greve dos ferroviários da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos 
foi descartada na noite desta quinta-feira (11/06). Em reunião com o 
governo do Estado, a categoria aceitou o reajuste proposto. A empresa 
estadual ofereceu 8,25% de reajuste linear, incluindo salário e demais 
benefícios. Com isso, os trens operam normalmente nesta sexta-feira 
(12/06). Leia mais em www.abcdmaior.com.br.
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Motorista perde controle de ônibus em Santo André
 Um motorista da Viação São Camilo perdeu o controle de um ônibus 

intermunicipal, por volta da 1h desta quinta-feira (11/06), na rua Carijós, 
altura do número 390, em Santo André. O acidente causou estrago na via, 
mas ninguém se feriu, pois o veículo estava vazio e o motorista saiu ileso.

cidades

A Prefeitura de Santo André 
deve expedir nos próximos dias a 
ordem de serviço para a reforma e 
ampliação do Pronto-Socorro do 
CHM (Centro Hospitalar Mu-
nicipal), no Centro. O contrato 
com a empresa responsável pela 
execução da obra foi assinado nes-
ta semana e a expectativa é que os 
trabalhos tenham início nas pró-
ximas semanas.  

A intervenção no PS incluirá 
abertura de novos leitos e amplia-
ção de áreas de atendimento. O 
secretário de Saúde, Homero Ne-
pomuceno Duarte, explicou que 
os investimentos no local poderão 
chegar a R$ 10 milhões.“O obra 
está orçada em R$ 6 milhões, isso 
somente na parte física. Depois 

ainda tem entre R$ 3 milhões e 
R$ 3,5 milhões em equipamen-
tos”. O prazo para a reforma e 
ampliação é de 12 meses. 

Fundada em 1911, a antiga 
Santa Casa de Misericórdia reali-
za 12 mil consultas mensalmente 
em especialidades como ortope-
dia, cirurgia geral e psiquiatria. 
O complexo hospitalar ganhou 
em abril deste ano uma unidade 
do Hospital Dia, especializado na 
realização de cirurgias de pequena 
e média complexidade, como  va-
sectomia, hérnias e varizes. 

vilA luZitA
Outra novidade é a ampliação 

do prazo junto à Caixa Econômi-
ca Federal para o repasse de verba 
complementar de R$ 7,5 milhões 
para a conclusão do Hospital Vila 
Luzita. O convênio firmado com 

a instituição se encerrava neste 
mês e o atraso na análise da do-
cumentação poderia acarretar a 
perda do recurso.  

“Conseguimos a ampliação do 
prazo, que vencia neste mês, para 
não caducar o empréstimo e o 
convênio que assinamos com o 
governo federal. Conseguimos a 
prorrogação por mais 90 dias e es-
tou bastante esperançoso”, disse. 

Localizado ao lado do Pronto-
-Atendimento Vila Luzita, o hos-
pital começou a ser reformado 
na gestão do ex-prefeito Aidan 
Ravin e a obra foi interrompida 
por falta de recurso. Isso porque 
o orçamento inicial, estimado 
em R$ 3 milhões, foi insuficien-
te para a conclusão das alterações 
no hospital, que incluem refor-
ma do espaço físico e ampliação 
de leitos. 

Santo andré reforma hospital
rosângela dias

rosangela@abcdmaior.com.br

obras no pS do Centro Hospitalar Municipal devem começar nas próximas semanas e estão orçadas em r$ 10 milhões 

andriS Bovo

Contrato para obras já foi assinado e trabalhos começam nas próximas semanas
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S. Bernardo discute direitos humanos
 São Bernardo realiza neste sábado (13/06), das 8h 

às 12h, na Universidade Metodista (rua Alfeu Tavares, 
149, Rudge Ramos), a abertura da 1ª Conferência 
Municipal Conjunta de Direitos Humanos.

ceteSB vOltA AO trABAlhO
Cerca de 2 mil trabalhadores da Cetesb voltaram nesta quinta-feira 
(11/06) aos trabalhos. A categoria ficou paralisada por 24 horas 
após a agência estadual não atender às reivindicações de melhorias 
salariais e trabalhistas. Leia mais em www.abcdmaior.com.br.

Sai alvará para demolir o Best
 Um dos primeiros shoppings 

do ABCD, o Best foi inaugura-
do em 1987, ficou aberto por 
12 anos e faliu em função da 
inadimplência dos proprietários.

Como os lojistas eram donos 
das unidades, soluções para o 
antigo empreendimento foram 
postergadas. Em 2011, foi inicia-
do o processo de unificação das 
lojas, o que permitiu a tomada 
de decisões para resolver o pro-
blema do imóvel.

Apenas neste ano chegou-se à 
decisão de demolir o esqueleto 
do antigo centro comercial. A 
estimativa é de que sejam reco-
lhidos mil caminhões de entulho 
durante a demolição. 

A Prefeitura de São Bernardo 
foi um dos principais agentes na 

pressão pela derrubada da estru-
tura, que é alvo de críticas dos 
moradores da região. Durante 
anos de abandono, o espaço foi 
palco de atividades criminosas 
e, recentemente, tornou-se um 
potencial criadouro do mosquito 
da dengue. 

O futuro da área ainda é in-
certo. De acordo com Marcos 
Alexandre, o consenso dos pro-
prietários é de que o terreno seja 
vendido. “Estamos estudando 
todas as possibilidades, mas o 
mais provável é que a área seja 
vendida”, destacou. 

A Prefeitura pede que a área 
atenda sua função comercial e 
não receba empreendimentos ex-
clusivamente habitacionais. (Com 
informações de Nicole Briones) 

Prevista para este mês, a demo-
lição do antigo Best Shopping já 
conta com alvará da Prefeitura 
de São Bernardo. A entrega do 
documento será nesta sexta-feira 
(12/06), às 14h, no gabinete do 
prefeito Luiz Marinho, e permi-
tirá ao administrador da massa 
falida a demolição do prédio e 
a limpeza do terreno, que ficou 
abandonado por 15 anos.

A previsão era de que a demo-
lição ocorresse assim que a libe-
ração do Paço fosse expedida, de 
acordo com Marcos Alexandre, 
advogado que representa o con-
glomerado de proprietários da 
área. 

redação 
cidades@abcdmaior.com.br

prefeito luiz Marinho entrega nesta sexta documento que permitirá limpeza do terreno do shopping
 Edu guiMarãES

Best Shopping, em São Bernardo, ficou abandonado nos últimos 15 anos
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A bancada petista da Câmara 
de Diadema suspeita que o pre-
feito  Lauro Michels (PV) não 
esteja desenvolvendo as diretrizes 
para a implantação do Plano Mu-
nicipal de Educação, referente às 
prioridades na área para a próxi-
ma década.  A Administração tem 
até o próximo dia 24 para enviar 
o documento para o Legislativo, 
de acordo com determinação da 
União.

Os parlamentares também 
criticam a obscuridade das ati-
vidades referentes ao Plano, já 
que antes de protocolar a peça 
na Câmara, o novo documento 
deve ser submetido a reuniões, 
fóruns ou audiências públicas, 
como orienta o MEC (Ministé-
rio da Educação). 

“Tem um processo de debate 
com a comunidade escolar e a 
sociedade como um todo e nada 
disso foi feito até agora”, recla-
mou o vereador José Antônio 
(PT), que apresentou o requeri-
mento cobrando explicações do 
governo sobre o tema.

Outro temor é que a Prefeitu-
ra deixe de ser contemplada com 

recursos federais, sobretudo na 
Educação infantil, por conta da 
falta de planejamento.

Sem entrar em detalhes, o 
líder de governo na Câmara, 
o vereador Atevaldo Leitão 
(PSDB), alegou que a Prefeitura 
está “correndo contra o tempo” 
para conseguir cumprir o prazo. 
“A gente sabe que a data limite 
é dia 24, mas estamos procuran-

do um jeito de acelerar isso”, re-
latou. Leitão, porém, não infor-
mou a data prevista para o envio 
do Plano para o Legislativo e 
nem de debates com a sociedade 
civil para debater o assunto. 

A presidente Dilma Rousseff 
(PT) sancionou o Plano Nacio-
nal da Educação, considerando 
20 metas a serem cumpridas 
nos próximos dez anos. A san-

ção também previa que os es-
tados e municípios deveriam se 
adequar às medidas em escala 
local. Entre as previsões, está 
em investimento de universa-
lização da pré-escola até 2016, 
dobrar a taxa de matrículas no 
ensino superior e ampliar o in-
vestimento na educação públi-
ca em valores de 10% do PIB 
(Produto Interno Bruto). 

pt cobra plano Municipal  
de Educação em diadema
camilla Feltrin 
pauta@abcdmaior.com.br

prefeitura ainda não encaminhou proposta ao legislativo, como prevê disposição da união

de Açucena para São Bernardo
 A Prefeitura de São Bernardo, em parceria com a Prefeitura de Açucena 

(MG), realizará neste sábado (13/06), das 8h às 18h, na Câmara, congresso 
com o objetivo de abordar assuntos referentes à história política, os fatores 
de migração e imigração populacional entre as cidades.

política

(11) 4316 0316 / 4316 0320
contato@ceepo.com.br
www.ceepo.com.br

Localização

R. Antônio Cardoso Franco, 27 
Casa Branca  - Santo André - SP 
CEP: 09015-530

Contato

IMPLANTE DENTÁRIO

REALIZE SEU SONHO; AUMENTE SUA AUTO-ESTIMA; TRANSFORME SEU SORRISO.

SEGURANÇA, CONFORTO E QUALIDADE NA MASTIGAÇÃO.

O sorriso que você merece com a qualidade que você precisa ! 

* TRATAMENTOS SOB SUPERVISÃO DOS PROFESSORES

AGENDE SUA AVALIAÇÃO !

Em SBC, 
prefeitura 
sela acordo 
com servidor

O prefeito de São Bernardo, 
Luiz Marinho (PT), assinou nesta 
quinta-feira (11/06) o acordo da 
campanha salarial realizado entre 
a Prefeitura e os funcionários pú-
blicos, que ficaram em greve por 
quase um mês. Ao lado da dire-
toria do Sindserv (Sindicato dos 
Servidores Públicos), o prefeito 
garantiu que os funcionários re-
ceberão o abono de R$ 1.544 já 
na próxima terça-feira (16/06). 
Já os dias parados que foram des-
contados de quem participou da 
paralisação serão devolvidos nesta 
sexta-feira (12/06). 

O acordo foi publicado nos atos 
oficiais desta sexta-feira (12/06). 
A proposta foi aprovada pela ca-
tegoria em assembleia proposta 
que concede dois abonos: além 
do repasse de R$ 1.544, outro de-
pósito, de R$ 310, será concedido 
em dezembro, além do aumento 
salarial para março de 2016, sen-
do 7,68% (inflação dos últimos 
12 meses) somados à correção do 
período de 2015 a 2016. 

A direção do Sindserv partici-
pou do ato a convite do prefeito. 
O presidente da entidade, Giova-
ni Chagas, afirmou que a greve se 
encerrou, mas que o sindicato vai 
dar início a outras discussões. 

(Karen marchetti)

rodrigo pinto

José antonio, do pt, cobra que prefeitura dê explicações sobre morosidade na apresentação da proposta à Câmara
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Servidores têm reajuste aprovado em Sto. André 
 A Câmara de Santo André aprovou em definitivo o 

reajuste para os servidores públicos do Legislativo, 
na sessão desta quinta-feira (11/06). A Câmara se 
comprometeu a repor 8% em duas parcelas.

Lula dá aval e Martinha 
volta ao PDT andreense

com o presidente nacional do 
PDT, Carlos Lupi, com objetivo 
de bater o martelo sobre o assun-
to. “Praticamente está tudo acer-
tado”, completou o secretário de 
Trabalho e Renda.

O prefeito Grana afirmou que a 
iniciativa de Martinha fortalece o 
partido na cidade. Nas eleições de 
2012, a sigla pedetista teve candi-
dato a prefeito:  Raimundo Salles, 
hoje no PPS.

“Recebo com muito otimis-
mo e desejo sucesso a Martinha 
nesta nova empreitada, ainda 
mais que a decisão foi abenço-
ada pelo ex-presidente Lula”, 
disse Grana. 

O ex-presidente da República 
Luiz Inácio Lula da Silva (PT) 
deu aval para que Cícero Firmi-
no, o Martinha, secretário de 
Trabalho e Renda de Santo An-
dré, retorne para o PDT a fim 
de apoiar a reeleição do prefeito 
Carlos Grana (PT). Martinha já 
pertenceu à legenda, mas se filiou 
ao PT no ano passado.

O encontro com o ex-presi-
dente ocorreu nesta quarta-feira 
(10/06), às 14h30, no Instituto 
Lula e contou com a presença 
de Martinha, Carlos Grana (pre-
feito de Santo André - PT), Luiz 
Medeiros, articulador político do 
PDT no Estado, além do deputa-
do estadual Luiz Turco (PT).

“Como tinha recebido convite 
das direções estadual e nacional 
do PDT, foram conversar com 
Lula sobre o assunto. O ex-pre-
sidente achou importante nosso 
projeto para ajudar a reeleição do 
prefeito e fortalecer uma aliança 
na cidade’, disse Martinha, que se 
encontra nesta sexta-feira (12/06) 

gislayne jacinto
gislayne@abcdmaior.com.br

Encontro ocorreu nesta quarta-feira e contou com a presença de Carlos grana

NO pé...
De olho em 2016, a deputada estadual Vanessa Damo (PMDB) comandou 
a criação da Frente Parlamentar da Fundação do ABC nesta quinta-feira 
(11/06). O objetivo é analisar contratos entre a entidade em municípios na 
Região, sobretudo em Mauá.

votação das 
contas de 
auricchio  
é adiada 

O presidente da Câmara de 
São Caetano, Paulo Bottura 
(Pros), disse que não incluirá 
mais na ordem do dia desta ter-
ça-feira (16/06) a votação das 
contas do ex-prefeito José Au-
ricchio Júnior (PTB) relativas 
ao exercício de 2012, rejeitadas 
pelo TCE (Tribunal de Contas 
do Estado).

“Daremos o direto à ampla de-
fesa do ex-prefeito. Apenas estou 
aguardando a Comissão de Fi-
nanças e Orçamento me enviar 
o parecer sobre o assunto”, disse 
Bottura, ao acrescentar que a vo-
tação ocorrerá em 23 de junho.

O adiamento beneficia Au-
ricchio, já que o ex-prefeito ga-
nha tempo para convencer mais 
vereadores a votarem contra o 
parecer do TCE. Por enquanto, 
Auricchio teria o apoio de no 
máximo 11 dos 19 parlamenta-
res, mas precisa de 13 votos para 
não se tornar inelegível.

Entre as ilegalidades aponta-
das pelo TCE está a dívida de 
São Caetano, que passou de R$ 
57,5 milhões em 2011 para R$ 
322,4 milhões em 2012, o que 
representa mais de 35% da recei-
ta corrente líquida do respectivo 
exercício.  

(Gislayne Jacinto)

divulgação

Ex-presidente lula recebe grana, luiz turco, Martinha e membros do pdt para discutir reforço à campanha de 2016
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O resgate de crianças e adoles-
centes que desempenham ativida-
des trabalhistas em empresas de 
forma ilegal é, ainda, tarefa desa-
fiadora para entidades responsá-
veis atuantes na Região. Mesmo 
com 202 casos identificados pelo 
MTE (Ministério do Trabalho 
e Emprego) em operações de 
fiscalização nas sete cidades nos 
últimos cinco anos, este número 
pode ser maior se casos de rua, 
como malabarismo e venda am-
bulante nos semáforos, forem le-
vados em consideração. 

De acordo com os dados do 
MTE, Diadema aparece com o 
maior número de focos de traba-
lho infantil, com 93 durante o pe-
ríodo, seguida de São Bernardo, 
com 66 casos, Santo André (31), 
Mauá (7) e São Caetano (5). Em 
Ribeirão Pires e Rio Grande da 
Serra nenhum caso foi identifi-
cado. Entre as áreas exploradoras 
desta mão de obra infantojuvenil, 
entre 10 e 17 anos, estão serviços 
de lavagem e reparação de veícu-
los, supermercados, lanchonetes, 
casas de festas e eventos. 

Para lembrar o Dia Mundial 
do Combate ao Trabalho Infan-
til – 12 de junho -, o Ministério 
divulgou que no período de um 
ano, até o último mês de abril, 
foram realizadas 9.838 operações 
fiscais em todo o País para apu-

rar denúncias, onde foi possível 
retirar 5.688 jovens desta condi-
ção ilegal. Para Ângela Letícia dos 
Santos, coordenadora do serviço 
de abordagem social de crianças 
e adolescentes em situação de rua 
e trabalho infantil, organizado 
pela Fundação Criança de São 
Bernardo, a causa predominante 
das atividades é a vulnerabilidade 
socioeconômica das famílias.

“A situação é muito complexa 
devido às famílias sofrerem com 
o sentimento de não pertenci-
mento dentro da sociedade, a 

constante ideia de consumismo e 
o sustento dos filhos, que acabam 
tendo que arranjar meios de com-
plementar a renda. Essa cultura 
familiar é difícil de ser mudada, 
porque os pais de hoje também 
foram os meninos trabalhadores 
explorados de ontem”, disse. O 
serviço foi responsável, apenas no 
ano passado, pelo atendimento de 
cerca de 160 jovens que atuavam 
nas ruas vendendo bala e execu-
tando outros tipos de atividades.

É o caso do filho da auxiliar 
de cozinha Edinilda Fonseca da 

Silva, que aos 15 anos começou 
a panfletar nas ruas de São Ber-
nardo para conseguir dinheiro e 
comprar suas próprias coisas. “Ele 
tinha as vontades de uma roupa 
nova e eu não tenho condições 
de oferecer muito além do básico. 
Comecei a trabalhar cedo tam-
bém, aos 12 anos já era doméstica 
e via a situação dele com norma-
lidade. Hoje ele faz cursos e está 
mais dedicado aos estudos, acho 
melhor assim porque penso no 
futuro dele”, relatou.

Na visão da coordenadora do 

projeto Meninos e Meninas de 
Rua, Néia Bueno, há a necessi-
dade de maior mobilização social 
para combater as explorações por 
meio de denúncias e garantir a 
educação destes jovens. “As crian-
ças têm que estar na escola, pois a 
chance de permanecerem nas ruas 
e não terem boa colocação no 
mercado de trabalho no futuro é 
grande. Mas não podemos imagi-
nar que estar na escola é garantia 
de qualidade nos estudos, seja por 
falta de preparo da instituição ou 
da sobrecarga do jovem que cum-
pre muitas das vezes tripla jornada 
e não apresenta rendimento esco-
lar”, apontou a educadora.

Na Região, além dos trabalhos 
sociais desempenhados pelas en-
tidades com apoio do Ministério 
do Trabalho, faltam ações em 
conjunto entre as sete cidades 
para combater a exploração do 
trabalho infantil, seja nas ruas 
ou nas empresas. O GT Criança 
Prioridade I, do Consórcio Inter-
municipal – entidade que reúne 
as prefeituras do ABCD –, che-
gou a discutir algumas ações, mas 
que não foram concretizadas.

O melhor indicador a reafirmar 
a necessidade de combate à explo-
ração do trabalho infantil vem do 
IBGE (Instituto Brasileiro de Ge-
ografia e Estatística). Em 2010, 
das 239 mil crianças de 10 a 15 
anos moradoras nas sete cidades 
do ABCD, 10.063 exerciam al-
guma ocupação.  

Fiscalização do trabalho infantil 
precisa ser intensificada na região
iara voros

iara@abcdmaior.com.br

nos últimos cinco anos, foram identificados pelo Ministério do trabalho 202 casos de exploração, mas o número pode ser ainda maior 
andriS Bovo

Sociedade deve ficar atenta ao trabalho infantil e cobrar soluções do poder público para garantir futuro melhor aos jovens

cesta mais leve
 O preço médio dos 34 produtos da cesta básica caiu R$ 4,04 nesta 

semana no ABCD, segundo levantamento produzido pela Craisa (Companhia 
Regional de Abastecimento Integrado de Santo André) e fechou em R$ 
488,26. O  preço do tomate caiu 19%.

economia

A Braskem, indústria de resi-
nas termoplásticas que compõe 
o Polo Petroquímico do ABCD, 
apresentou nesta quinta-feira 
(11/06) o Braskem Labs, progra-
ma de apoio a empreendedores da 
Região interessados em desenvol-
ver projetos sociais ou ambientais 
por meio do uso do plástico.

A iniciativa, exibida dentro 
da Agência de Desenvolvimen-
to Econômico, buscará fazer a 

captação de 20 startups (jovens 
empresas  que buscam desenvol-
ver atividades inovadoras) que 
promovam a responsabilidade 
social em áreas como saúde, 
moradia e mobilidade. 

Destas, somente duas serão se-
lecionadas ao final do programa 
para receber benefícios específi-
cos, dependendo da área de atua-
ção e da viabilidade financeira. 

“O objetivo é fortalecer a cadeia 

do plástico, fomentando novos 
negócios. A ideia é atingir per-
fil de empreendedor com o qual 
não tínhamos conseguido atuar”, 
afirmou André Leal, líder de Res-
ponsabilidade Social da Braskem. 

“Queremos engajar públicos 
como universitários, pessoas fí-
sicas e empresários a pensarem 
como o plástico pode contribuir 
para atender demandas socioam-
bientais, como acesso à água, mo-

radia e alimentação”, completou.
No projeto, não haverá apoio 

financeiro da empresa. O supor-
te aos escolhidos será exclusivo à 
capacitação, com cursos, além de 
estreitar a relação com compa-
nhias do setor para que se consiga 
a viabilização destas propostas.

“Será interessante para os alu-
nos, que vão participar de um 
projeto grande como este, e im-
portante para a empresa, que 

terá as oportunidades e o acesso 
às ideias inovadoras”, analisou o 
professor Luiz Fernando Milani, 
que coordena o projeto Empre-
ender da USCS (Universidade de 
São Caetano do Sul) e que pre-
tende inscrever cinco startups dos 
seus estudantes. 

Os interessados podem se ins-
crever até 31 de julho no site 
www.braskemlabs.com.br. 

Braskem fará captação de novos empreendedores do setor químico

(Guilherme Yoshida)
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união europeia pede saída de Blatter
  O Parlamento Europeu pediu nesta quinta-feira 

(11/06) à Fifa o afastamento imediato de Joseph 
Blatter da entidade. O dirigente, no epicentro de 
denúncias de corrupção, não acatou o pedido.

Câmara vota temas menores 
e ‘distorce’ reforma política

passa a ser de 29 anos. 
Atualmente, para ocupar 

uma cadeira no Senado o can-
didato precisa ter pelo menos 
35 anos. Para governadores, a 
idade mínima é 30 anos.

O plenário ainda aprovou a 
mudança na data de posse de 
presidente da República, que 

passará do tradicional dia 1º 
de janeiro, como é atualmen-
te, para o dia 5 de janeiro, em 
mais uma demonstração de que 
a reforma política de Cunha 
tangencia os temas importantes 
e foca em minúcias.

Antes, na quarta-feira 
(10/06) à noite, a Câmara ha-

via aprovado o mandato de 
cinco anos para presidente da 
República, governadores, sena-
dores, deputados federais e es-
taduais, prefeitos e vereadores. 
No mesmo dia, também foi 
rejeitada a proposta de coinci-
dência de eleições para todos 
esses cargos. Além disso, os 

A Câmara dos Deputados, na 
atual gestão de Eduardo Cunha 
(PMDB), vem votando a toque 
de caixa inúmeros pontos do 
que se convencionou chamar 
de “reforma política”, mas, na 
prática, o Congresso tem pas-
sado longe de discutir medidas 
muito caras ao trabalhador. É 
o caso do financiamento pú-
blico de campanha, escante-
ado pelos parlamentares, que 
preferiram no último mês de 
maio ir na direção oposta e vo-
tar a favor da PEC (Proposta de 
Emenda à Constituição) que 
oficializava a doação empresa-
rial de campanha.

Nesta quinta-feira (11/06), 
foi a vez dos deputados, orien-
tados por Cunha, votarem 
mais um ponto “periférico” da 
reforma, como tem acontecido 
ao longo da semana. Por 337 
votos a 73, eles aprovaram a 
proposta que reduz de 21 para 
18 anos a idade mínima para 
ingresso na Câmara dos Depu-
tados e assembleias legislativas, 
além de alterarem a proposta 
que altera a idade mínima para 
senadores e governadores, que 

deputados, em ampla maioria 
(311 votos contra 134) rejeita-
ram o fim do voto obrigatório, 
derrotando uma bandeira de 
Cunha e aliados.

Os parlamentares querem 
concluir a votação da reforma 
política em primeiro turno. 
Falta analisar pontos formula-
dos por uma comissão especial 
da Casa, entre eles os que tra-
tam da fidelidade e de federa-
ções partidárias.

Antes de seguir para aprecia-
ção do Senado, o texto precisa 
passar por um segundo turno 
de votações na Câmara.

FiNANciAMeNtO privAdO
Tema considerado por cen-

trais sindicais, movimentos 
sociais e setores progressistas 
o mais sensível à sociedade, a 
aprovação do financiamento 
público de campanha em detri-
mento do modelo atual, que fa-
vorece “caixa 2”, parece muito 
longe de ser realizada. 

No fim de maio, após ma-
nobra de Eduardo Cunha, o 
plenário da Câmara aprovou 
medida em sentido oposto, in-
cluindo na Constituição Fede-
ral a doação de empresas priva-
das a partidos políticos. 

redação com Agência Brasil 
nacional@abcdmaior.com.br

parlamentares aprovam questões periféricas e escanteiam financiamento público de campanha
 layCEr toMaz/CâMara doS dEputadoS

Comandada por Eduardo Cunha, reforma política vem sendo distorcida na Câmara; deputados votam temas “periféricos”

nacional/internacional
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Tigre revê plano e vai entrar 
com força na Copa Paulista

clássico na várzea
 Nacional e Vila Vivaldi fazem clássico de bairro da 

várzea neste domingo (14/06), às 10h, no campo 
do Corinthians. Apenas um dos dois se classificará 
às semifinais da Divisão Especial de São Bernardo.

um campeonato deficitário, mas 
vamos tentar brigar no torneio”, 
avisou o presidente do Tigre, Luiz 
Fernando Teixeira.

Prometendo teto salarial de R$ 
8 mil na Copa Paulista, o São 
Bernardo anunciou apenas duas 
contratações até o momento: o 
zagueiro Rayan, vindo do Santo 
André, e o lateral-direito Lucas. 
Outro defensor e talvez um ata-
cante também cheguem.

Os goleiros serão os mesmos: 
Daniel, Nunes e Luiz Daniel. 
Na lateral-direita, Lucas, Kayque 
e Carioca formam o setor, en-
quanto na esquerda Fellipe Ma-
teus volta ao elenco como lateral, 
saindo do meio de campo. Ma-
gal, um dos destaques do Tigre 
no Paulistão, deve ficar, atuando 
seja na esquerda ou pelo meio. Na 
zaga, além de Rayan, João Fran-
cisco permanece acompanhado 
dos jovens Artur e Junior. Entre 
os volantes, Daniel Pereira e Car-
linhos são a dupla remanescente 
do Estadual, enquanto Lucas 
Santos, Bruno e William repre-
sentam a base. Na meia, Mococa 
e Felipinho são pratas da casa; Ju-
dson volta de empréstimo e Jean 
Carlos deve ser negociado. No 
ataque, os talentosos Paulo Mar-
celo, Walterson, Hércules e Cor-
deiro competem pela titularidade 
com Maikon, outro que esteve na 

Série A-1.
Já o zagueiro Luciano Castan 

disputará a Série B do Brasileiro 
pelo Paraná, mesmo caminho do 
volante Marino - atualmente no 
Náutico. Gil, que não atuou no 
último Paulistão por uma lesão 
no púbis, rompeu contrato. Em 
recuperação de uma séria contu-
são no joelho, Danielzinho pode 
ser a surpresa do ataque na Co-
pinha, ou voltar para o São Ca-
etano. O meia argentino Cañete 

segue nos planos da diretoria.
Assim, com um elenco mais re-

cheado de nomes experientes, jo-
vens que já possuem experiência 
e novas promessas, o Tigre desafia 
equipes tradicionais em busca do 
título e, talvez, da tão cobiçada 
vaga na Série D. “No papel po-
demos dizer que o Botafogo de 
Ribeirão Preto, 15 de Piracicaba e 
Grêmio Osasco Audax são fortes 
concorrentes, virão para ganhar”, 
opinou Teixeira.

BOArO FOrA
Após seis anos de serviços 

prestados ao Tigre, o ex-coorde-
nor da base, supervisor técnico 
e treinador, Edson Boaro, já não 
é mais funcionário do São Ber-
nardo. Abobrão, comandante 
na conquista da Copa Paulista 
em 2013, revelou que quer se-
guir carreira de técnico. Ex-trei-
nador da base, Nando Abchabk 
dirigirá o time do ABCD na 
Copinha.

Para quem gosta de esporte 
olímpico, não há programa me-
lhor nesta sexta-feira (12/06) do 
que assistir o jogo entre as seleções 
de handebol de Brasil e Noruega 
no ginásio Poliesportivo, em São 
Bernardo. A partida, com início 
previsto para as 17h30, reunirá as 
atuais campeãs mundiais (o Bra-
sil) e olímpicas.

O Desafio das Campeãs, cha-
mado assim pelos organizadores, 

será realizado duas vezes: além 
do primeiro jogo, às 17h30, ha-
verá um segundo no domingo 
(14/06), às 10h. Os ingressos são 
trocados por um quilo de alimen-
to e ainda estão à disposição para 
as duas datas.

Os amistosos serão uma prévia 
da Olimpíada de 2016, no Rio de 
Janeiro, e servem de preparação 
ao Pan-Americano de Toronto, 
isso apenas no caso da Seleção 

Brasileira, e para o Mundial da 
Dinamarca, em dezembro.

As rivais treinaram juntas du-
rante a semana no Rio de Janeiro, 
já entrando no clima dos Jogos 
Olímpicos. “Ter essa oportunida-
de de treinar e jogar com a Norue-
ga é muito interessante para nós, 
porque dá para medir onde esta-
mos e o que temos que melho-
rar”, destacou a capitã do Brasil, 
Fabiana Diniz, a Dara. “Teremos 

dois duelos de alto nível”, resumiu 
o técnico Morten Soubak.

São Bernardo, aliás, se trans-
formará em casa definitiva das 
seleções nacionais de handebol. 
O novo Centro de Treinamento 
para a modalidade está pronto 
(no antigo clube da Volks), fal-
tando apenas a instalação de equi-
pamentos para ser inaugurado. A 
Confederação Brasileira se muda-
rá para lá e as duas equipes adultas 

se hospedarão no local, com vistas 
aos Jogos Olímpicos. 

“Nós gostaríamos de utilizar 
esse Centro já nos Jogos Regio-
nais, vou discutir com o presi-
dente da Confederação para ver 
se inauguramos em julho (justa-
mente o mês em que acontece os 
Regionais)”, revelou o secretário 
de Esportes e Lazer de São Ber-
nardo, José Alexandre Devesa. 

Antes apenas um laboratório 
para o Paulistão de 2016, a Copa 
Paulista agora é tratada com mais 
importância pelo São Bernardo. 
O Tigre costuma utilizar a Co-
pinha, que venceu há dois anos, 
como forma de lançar novos ta-
lentos da base e contratar jogado-
res para período de testes, mas os 
planos mudaram depois de a FPF 
(Federação Paulista de Futebol) 
cogitar dar ao campeão uma vaga 
na Série D do Brasileiro.

O time do ABCD pretende se-
gurar alguns dos principais atletas 
para o segundo semestre, ao invés 
de emprestá-los ou rescindir os 
contratos. O absurdo nessa histó-
ria, porém, é que a Federação não 
definiu se o campeão terá ou não 
um lugar reservado no Campeo-
nato Brasileiro. A competição es-
tadual começará daqui a um mês, 
em 18 de julho.

“Todos sabem do nosso sonho 
de ter calendário no segundo se-
mestre para ter planejamento, 
manter elenco e cuidar da parte 
financeira. Ainda não temos ne-
nhuma novidade sobre a possível 
vaga na Série D, há uma luta para 
que São Paulo tente essa vaga a 
mais, e sabemos que a Copa Pau-
lista não traz nenhuma receita, é 

guilherme Menezes
guilherme.menezes@abcdmaior.com.br

Com possível vaga na Série d, jogadores que seriam emprestados podem permanecer no elenco
arquivo aBCdMaior

atacante danielzinho está se recuperando de lesão no joelho e pode reforçar o São Bernardo na Copa paulista

esportes

pelo handebol, Brasil e noruega fazem duelo de gigantes no poli

(Antonio Kurazumi)
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Be god no Food truck

  O power trio Be God apresentará o repertório do CD Extravasa no festival 
gastronômico de rua  Food Trucks na Pista (parque da Juventude Città Di 
Marostica, na avenida Armando Italo Setti, 65, Centro de S. Bernardo). O 
evento será segunda-feira (15/06), às 20h. Entrada gratuita.

agenda

MAuÁ
TEATRO
No sábado e domingo (13 e 
14/06), às 16h, o espetáculo in-
fantil Terremota será apresentado 
no Sesi Mauá (av. Presidente Cas-
telo Branco, 237, Zaira). A peça 
conta a história de Maria, uma 
menina  que vive com o Tio Bigode 
e o  gato Platão. Grande parte do 
dia, ela fica sozinha em casa, e sua 
maior diversão é analisar o mundo 
pela janela. Indignada com o que 
vê, cheia de ideias de liberdade, 
ela decreta autonomia e funda 
uma nova ordem, a República Ter-
remota. Entrada gratuita. Informa-
ções: 4542-8977.

SANtO ANdré
OFICINA
A Escola Livre de Cinema e Ví-
deo (avenida Utinga, 136, Santa 
Terezinha) está com inscrições 
abertas para a oficina Das origens 
aos novos olhares sobre a música 
de cinema, a ser ministrada pelo 
professor Tony Berchmans no dia 
26/06, às 18h30. Os interessados 
em participar devem se inscrever 
gratuitamente através do site da 
instituição até 24/06:  www.elcv.
art.br. Para maiores de 16 anos.

SãO cAetANO
TEATRO
Uma barata diferente, que nasceu 
geneticamente modificada graças 
a sua mãe, que roeu lixo atômico 
e botou um ovo cintilante, revela 
sua mania de limpeza e organiza-
ção na peça A Baratinha Atômica. 
O espetáculo encenado por Aldine 
Muller, será apresentado no Teatro 
Paulo Machado de Carvalho (al. 
Conde de Porto Alegre, 840, Santa 
Maria), neste domingo (14/6), às 
16h. Ingressos de R$ 20 até R$ 
40. Mais informações pelo telefo-
ne: 4232-1237.

Completando 20 anos, grupo andreense inicia comemoração neste sábado (13/06), em Santo andré

les Folies convida a viajar 
no tempo com trilha medieval

No universo das batidas ele-
trônicas e das rimas e refrões, 
eles criam melodias fugitivas. 
O passado que sonorizam ga-
nha forma nas notas, vesti-
mentas e até instrumentos. Na 
contramão da tecnologia cul-
tural, a mensagem que passam 
é construída em flautas doces, 
rabecas e gaitas de foles. Com 
apresentação em Santo An-
dré agendada para este sábado 
(13/06) na Livraria Alpharra-
bio, o grupo Les Folies entra 
em temporada para trazer uma 
mensagem: o presente artístico 
também é medieval. 

“Quando a gente estava estu-
dando música tivemos conta-
to com partituras de melodias 
medievais. Aí houve o primei-
ro interesse”, contou o artista 
Marco Crepaldi, integrante do 
grupo. “Na época, em 1995, eu 
comprei uma flauta doce e uma 
amiga comprou um cravo, en-
tão passamos a tocar e montar 

um repertório.” Com o passar 
dos anos, o entra e sai de in-
tegrantes fez com que a curio-
sidade estudantil se firmasse 
como coletivo. 

Próximos de completar duas 
décadas de estrada, o Les Folies 
inicia as apresentações de 2015 
com um forte viés de comemo-
ração: “Nessa apresentação de 
sábado haverá uma filmagem, 

que dará origem a um clipe. A 
nossa ideia é lançarmos um CD 
no próximo ano com o nosso re-
pertório utilizado desde o início e 
novas canções”, disse Marcos, de-
talhando os planos do Les Folies.

Trilha sonora da Idade Mé-
dia, as melodias utilizadas pelo 
conjunto se desenvolveram en-
tre vilarejos do século 13. “São 
músicas mais fáceis de se tocar. 

E são composições dançantes, 
utilizadas muitas vezes para co-
memorar as colheitas, por exem-
plo”, revelou Marco. Calma e 
violenta, a canção medieval narra 
festividades e guerras. “Canções 
normalmente curtas ganharam 
arranjos novos com a gente, até 
porque utilizamos instrumentos 
um pouco diferentes dos da épo-
ca”, concluiu.

rafael revadam
rafael@abcdmaior.com.br

Nas apresentações, o Les Folies 
busca se caracterizar tipicamente 
como no período histórico que 
retratam. “Não é um critério que 
utilizamos em todas as apresenta-
ções, mas fizemos algumas rou-
pas parecidas com a época. É um 
recurso que ajuda a ambientar a 
música”, contou o instrumentis-
ta. Com a Livraria Alpharrabio 
como palco, o quarteto apresen-
tará clássicos internacionais e re-
ferências pernambucanas, como 
William Babell e Cussy de Almei-
da. “Como no período medieval 

não havia o costume de registrar a 
música, também tocaremos obras 
de autoria anônima.” 

Parte andreense e parte paulista, 
o Les Folies acredita que na plura-
lidade rítmica atual há espaço para 
todas as vertentes: “O tema me-
dieval vem crescendo ano a ano, 

porque sempre tem um público 
que gosta de música celta”, consi-
derou Marco, complementando: 
“A nossa intenção com o grupo 
é mostrar instrumentos que ain-
da existem, e que num universo 
de batidas fortes também dá pra 
apreciar a música antiga.” 

cultura

a música antiga continua em alta

NOStÁlgicA e iNStruMeNtAl

     A apresentação da banda Les Folies acontecerá neste sábado 
(13/06), a partir das 11h, na Livraria Alpharrabio (rua Eduardo Monteiro, 
151, Jardim Bela Vista, Santo André). Entrada gratuita. Mais informações: 
4438-4358.

divulgação

o grupo les Folies se apresenta com instrumentos e figurinos típicos da cultura celta; para comemorar duas décadas de estrada, a banda fará um show na manhã de sábado



FotoS: divulgação

autos
12 A 15 de juNhO de 2015

Montadoras cativam consumidores com seus Suvs e disputam mercado entre si; renault duster, 
peugeot 2008, Ford ecosport e jeep renegade (fotos da esq. para dir.) brigam por vendas. pág. 16

Caíram no gosto
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novas centrais multimídias 
inovam com sua tecnologia
geração moderna dos aparelhos está mais integrada aos smartphones

A evolução dos celulares passa a 
contaminar também os automóveis. 
Se antes funções como a do navega-
dor GPS era o máximo que se podia 
esperar de uma central multimídia, 
hoje esta ganhou tecnologia e pode 
até acessar aplicativos do celular por 
meio de comando de voz.

Esta é uma das principais carac-
terísticas da segunda geração do 
sistema MyLink, da Chevrolet, apre-

sentado nos Estados Unidos e que 
chega ao mercado brasileiro no 
próximo ano. 

Diferentemente da primeira ge-
ração do equipamento, disponível 
em quase toda a linha nacional da 
empresa, o aparelho permite ditar 
mensagens de texto, fazer buscas na 
internet e procurar rotas no trânsito. 
Tudo isso sem botar as mãos na cen-
tral e no celular. É possível acessar 
ainda aplicativos como o WhatsApp 
e o Skype.

Estas funções estão presentes tam-

bém na terceira geração do sistema 
Ford Sync, versão mais moderna do 
sistema oferecido por aqui nos na-
cionais Ka, New Fiesta e EcoSport. 

Nesta central, o Assistente de 
Emergência consegue informar au-
tomaticamente desde o número de 
passageiros do veículo acidentado 
até o tipo de colisão. Outra novida-
de deste sistema é que este dispensa 
a necessidade de ir à concessionária 
para fazer atualizações no software. 
Esta tarefa pode ser feita por meio 
de uma rede wi-fi doméstica. 

Akira Sasaki
redacao@abcdmaior.com.br

divulgação

divulgação

Segunda geração do My link da Chevrolet, que chega ao Brasil no próximo ano, vem com gpS e consegue acessar até mesmo os aplicativos Whatsapp e Skype

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

Sempre que o motorista for 
calibrar os pneus do seu au-
tomóvel, é preciso também 
checar como está a pressão 
do ar na roda reserva. Mes-
mo fora do uso, o estepe 
pode esvaziar com o tempo. 
O ideal é fazer esta checa-
gem uma vez por semana. O 
recomendado é colocar neste 
pneu uma pressão maior do 
que a das quatro rodas que 
estejam trafegando.

estepe

Os vidros do seu carro emba-
çam com frequência e você já 
não sabe mais o que fazer? Pois 
a solução muitas vezes é mais 
simples do que você imagina. 
Basta verificar se a recirculação 
de ar da cabine — que impede 
a entrada de ar externo — está 
acionada. Identificado pelo de-
senho de um carro com uma 
seta curva em seu interior, o 
sistema geralmente é acionado 
por botão ou por uma alavanca 
no comando de ventilação. 

Ventilação 

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
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Com várias versões, novo outlander 
está à venda a partir de r$ 115 mil
Crossover médio da japonesa Mitsubishi ganhou mudanças estéticas, opção a diesel e mais equipamentos

A Mitsubishi lançou no 
Brasil a nova geração do 
crossover médio Outlander. 
Reestilizado, o modelo che-
ga às concessionárias com 
três versões de acabamento 
e a opção da motorização 
diesel. Os modelos a gaso-
lina partem de R$ 114.990.

Novidade na linha Outlan-
der no Brasil, o propulsor 
diesel é uma raridade nes-
te segmento. Concorrentes 
como o Honda CR-V e o 
Toyota RAV4 não contam 
com esta motorização por 
aqui. O bloco diesel tam-
bém ficou de fora da gama 
do recém-lançado Land Ro-
ver Discovery Sport.

As principais mudanças 
na carroceria atual, lança-
da no País em 2013, foram 
a adoção de novos faróis, 
lanternas, para-choques 
redesenhados e a genero-
sa aplicação de detalhes 
cromados. No interior, mu-
danças aparentes no volan-
te e nas laterais de porta. 
A montadora destaca que 
foram realizadas melhorias 
no isolamento acústico da 
cabine e suspensão.

Na mecânica, a suspen-

são foi recalibrada, com 
a troca dos amortecedo-
res traseiros (para garantir 
mais estabilidade em cur-
vas) e a mudança no acerto 
da direção com assistência 
elétrica para respostas mais 
rápidas e precisas.

verSÕeS
Equipada apenas com 

tração dianteira, a configu-
ração mais barata do novo 
Outlander é conhecida 
apenas como 2.0, numeral 
que corresponde à cilindra-
da do motor quatro cilin-
dros de 160 cv e torque de 
20,1 kgfm a 4.200 rpm. O 
câmbio é automático CVT. 
Mesmo sendo a mais aces-
sível da linha, já vem equi-
pado com sensor de chuva 
e sistema de acendimento 
automático de faróis, sete 
airbags, central multimídia 
com reprodutor de DVD e 
o controlador automático 
de velocidade.

O pacote seguinte atende 
pelo nome de GT e par-
te de R$ 141.990. Por este 
preço, o consumidor leva o 
motor 3.0 V6 de 240 cv e 
torque de 31 kgfm a 3.750 
rpm, casado a um câmbio 
automático de seis marchas 
que transmite a força para 

as quatro rodas. A lista de 
equipamentos é recheada 
com airbags de joelhos, 
controles eletrônicos de 
tração e estabilidade, ar-
-condicionado automático 
de duas zonas e assistente 
de partida em rampas. 

Existe ainda a versão GT 
Top (R$ 151.990) que acres-
centa controlador automá-
tico de velocidade adapta-

tivo, alerta de mudança de 
faixas, sistema de frenagem 
automática de emergência, 
faróis com luzes de LED, 
sistema de partida sem cha-
ve e tampa do porta-malas 
com abertura elétrica. 

A mais cara é a versão 
a diesel, que sai por R$ 
173.990. Com o mesmo 
pacote de equipamentos 
do GT Top, esta versão 

troca o bloco V6 a gaso-
lina pelo  2.2 de quatro 
cilindros de 165 cv e um 
torque de 36,7 kgfm.

O crossover médio está 
disponível em sete op-
ções de cores: White, Sil-
ver, Titanium Gray, Bla-
ck, D/Blue, Red e Quarts 
Brown. A garantia é de 
três anos, sem limite de 
quilometragem.  

Akira Sasaki
redacao@abcdmaior.com.br

divulgação

Carro vem com novos faróis, lanternas mais modernas e para-choques redesenhados; há também detalhes cromados na carroceria

MOtOS eM quedA
Com 105.472 veículos emplacados, o mercado de motos 
fechou maio com queda de 16,76% nas vendas em rela-
ção ao mesmo mês de 2014. A Honda CG 150 segue na 
liderança, com 29.844 unidades comercializadas.

cOBAlt grAphite 
A Chevrolet iniciou as vendas da série especial Graphite do seu sedã Cobalt. 
Com preço de tabela de R$ 61.150 e produção limitada a 3.000 unidades, 
a versão se destaca pelo acabamento mais sofisticado. O motor é o 1.8, com 
opção de câmbio manual de cinco marchas ou automático de seis.
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Audi q3 
A Audi passa a trazer para o Brasil a versão reestilizada do seu SUV de 
entrada Q3. Com mudanças na dianteira, que ganhou novos faróis, grade 
e para-choque, o modelo parte de R$ 127.190 e é oferecido em três 
versões de acabamento e três opções de motores. 

JipinHoS CativaM BraSilEiro 
E diSputaM Fatia dE MErCado
Segmento dos utilitários esportivos compactos registra crescimento nas vendas nos últimos 12 meses

Primeiro foram os aven-
tureiros, ou seja, carros co-
muns que receberam ade-
reços dos jipes. No entanto, 
não demorou muito para 
que estes modelos dessem 
origem aos SUVs e crosso-
vers compactos, utilitários 
com tamanho (e platafor-
ma) de veículos pequenos. 
Hoje, pode-se dizer que 
estes são os novos queridi-
nhos da indústria automo-
bilística nacional.

Entre janeiro e maio deste 
ano, os números da Fena-
brave (Federação Nacional 
da Distribuição de Veículos 
Automotores) apontam que 
o segmento dos SUVs com-
pactos nacionais cresceu 
12,43% em relação ao mes-
mo período do ano passa-
do, enquanto o restante do 
mercado apresentou um 
recuo de 19,37%.

Até maio do ano passado, 
o Ford EcoSport e o Renault 
Duster eram os únicos re-
presentantes nacionais da 
categoria. O jipinho da Ford 
liderava com 21.982 unida-
des emplacadas e o Duster, 
o vice-campeão com 18.375.

Neste ano, o EcoSport e o 
Duster continuam na frente, 
com 15.219 e 13.707 unida-
des, respectivamente, mas 
ganharam a concorrência do 
Honda HR-V. O SUV japonês,  
em três meses completos de 
vendas, já registrou 12.344 
unidades emplacadas. Atrás, 
mas com grande potencial 
de crescimento, vêm ainda 
o Jeep Renegade (3.152) e o 
Peugeot 2008 (952).

cONcOrrÊNciA
E a mudança na prefe-

rência do consumidor não 
passa despercebida de ou-
tros fabricantes. A japone-

sa Nissan deve entrar nes-
ta briga já em 2016, com 
uma versão de produção 
do conceito Kicks, mostra-
do no Salão de São Paulo 
do ano passado, e que será 
exclusivo para o mercado 
nacional. Outra japonesa, 
a Suzuki, apresentou no 
Brasil o modelo S-Cross, 

que apesar de importa-
do do Japão, concorre na 
mesma faixa de preço e 
porte dos nacionais.

A chinesa JAC Motors vai 
priorizar a importação dos 
SUVs T6 (modelo médio 
com preço próximo ao dos 
SUVs compactos nacionais) 
e T5 (modelo compacto 

que já foi flagrado em tes-
tes pelo ABCD MAIOR) em 
detrimento da linha de ha-
tches pequenos, compos-
ta pelos modelos J2 e J3. 
Outra novidade, um hatch 
aventureiro, deve vir no 
próximo ano, com o início 
da produção local, em uma 
fábrica na Bahia.

AutOpeÇAS
A movimentação foi no-

tada também no segmento 
de peças. Nos últimos três 
meses, três fabricantes de 
pneus (Michelin, Goodye-
ar e Continental) lançaram 
novas linhas pneumáticas 
voltadas para picapes e 
utilitários esportivos. 

Akira Sasaki
redacao@abcdmaior.com.br

FotoS: divulgação

Em três meses no mercado, Honda Hr-v já registrou 12.344 carros vendidosFord EcoSport ainda é líder de vendas, com 15.210 unidades comercializadas

peugeot 2008 também promete incomodar os líderes Ecosport e dusterJeep renegade chegou agora às concessionárias com grande potencial de venda

Suzuki acaba de apresentar ao consumidor brasileiro o utilitário esportivo S-Crossrenault duster é vice-líder no ranking de vendas, com 13.707 unidades

autos  


