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Anchieta terá nova faixa 
para aliviar trânsito em SBC
A Ecovias pretende criar uma nova faixa de rodagem na via Anchieta, no sentido Capital, para aliviar o 
trânsito. A nova faixa será construída até 2018, entre os quilômetros 23 e 18. A Prefeitura, que já faz 
obras no local, prepara adequações por causa do projeto para desafogar o trânsito.  PÁG. 3

Obras da Prefeitura de São Bernardo sob o viaduto Teresa Delta tiveram que ser adequadas ao projeto da Ecovias de construir uma nova faixa de rodagem na Anchieta, no sentido Capital
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EDITORIAL

O estupro e a 
questão de gênero

O depoimento da guarda K. Nascimento, que 
pendeu o estuprador que atacava nos arredores do 
Paço Municipal de São Bernardo (ler reportagem na 
página 4 desta edição) mostra como ainda precisa-
mos avançar em relação ao respeito às mulheres. 
Melhor dizendo: precisamos avançar mais na ques-
tão de gênero no Brasil. A guarda Nascimento disse 
que se sentiu a “mulher mais realizada do mundo” 
ao prender o criminoso. A realização da corajosa 
guarda de São Bernardo é apenas uma vitória na 
guerra contra aqueles que encaram as mulheres 
como seres de segunda categoria, inferiores aos 
homens.

Acabar com essa visão machista requer muitas 
iniciativas, tanto das pessoas como do poder públi-
co. Por parte da Prefeitura, é obrigação que a educa-
ção pública municipal, por exemplo, tenha que en-
sinar às crianças, desde pequenas, que, acima das 
diferenças, existe a igualdade de gênero. Os meninos 
precisam saber desde a mais tenra idade que mu-
lheres precisam ser respeitadas, que mulheres não 
servem para “cuidar da casa”, tarefa a ser repartida 
por todos que habitam sob o mesmo teto.

O mais incrível é que há vereadores em São 
Bernardo que não aceitam que a escola públi-
ca municipal passe essas noções às crianças. 
Eles não querem que a questão de gênero seja 
discutida com as crianças. Em última instância, 
preferem que a estrutura machista continue pre-
valecendo na sociedade.

A visão de uma sociedade em que exista a hie-
rarquia de gênero, em que a mulher não tenha os 
mesmos direitos do homem, é a visão que possibilita 
a formação de monstros que desejem estuprar mu-
lheres. É a mesma visão que abriga o discurso de que 
as vítimas de estupro se insinuam aos estupradores, 
de que a estuprada tem parte da culpa do crime re-
alizado. Está na hora de enfrentarmos o preconceito 
contra as mulheres, fruto de uma visão ultrapassada 
de mundo, que ainda habita a moral dos fundamen-
talistas que não aceitam o debate sobre a questão 
de gênero, seja nas escolas municipais ou mesmo 
na sociedade.

Av. João Ramalho, esquina com
Av. Vitorino Dell Antonia - Mauá
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O modernismo reacionário

A cultura de não se aceitar 
um novo momento em que a so-
ciedade vive não é somente um 
privilégio dos tempos atuais. 
Uma obra do autor Jeffrey Herf 
(1947) intitulada O Modernismo 
Reacionário tratou do momen-
to em que, após a Revolução 
Francesa, a Alemanha e seus 
conservadores se fecharam cul-
turalmente a fim de negar o pro-
gresso cultural existente naque-
le momento, atribuindo aquela 
nova fase como promíscua.

E estamos vivendo este mo-
mento, conservador, nas dis-
cussões dos Planos Municipais 
de Educação. Em São Bernardo, 
a discussão não é diferente. No 
mês passado, surpreendeu a 
opinião de um vereador da cida-
de que dizia: “O debate de ide-
ologia de gênero e diversidade 
sexual abre precedente para au-
mento da pedofilia no País”. No 
tocante ao debate sobre educa-
ção, pude perceber que este ve-
reador conhece muito de frango 
com polenta.

Legislar sem a preocupação de 
se aprofundar sobre o tema, preva-

e dever da família e do Estado. 
Isso mesmo, dever do Estado.

Toda essa seara que o vere-
ador fala tem reflexo na socie-
dade, ainda mais porque ele 
representa o legislativo de uma 
cidade importante como São 
Bernardo. A democracia permi-
te, sim, que se tenha opiniões 
diferentes sobre um determi-
nado tema, porém, o que não 
podemos fazer é trabalhar com 
inverdades para legitimar e jus-
tificar nossas opiniões. Assim, 
não podemos permitir que a li-
berdade de expressão seja con-
fundida com liberdade de desin-
formação.

Todo meu apoio ao Plano Mu-
nicipal de Educação de São Ber-
nardo e ao secretário municipal 
de Educação, Paulo Dias. Que 
São Bernardo tenha a valentia 
para não deixar o conservadoris-
mo falar no lugar da Educação, 
não permitindo o incentivo à in-
tolerância, pois quando falta co-
nhecimento, sobra ignorância.

lecendo muito mais suas percep-
ções morais do que o conhecimen-
to científico, é um dos problemas 
dos legislativos do Brasil.

Não se pode desprezar o 
acúmulo de conhecimento ge-
rado pela sociedade até aqui. 
A ciência não pode ser anulada 
pelos dogmas e “achismos” do 
senso comum.

A questão da pedofilia está 
classificada sob critérios esta-
belecidos pelo DSM-IV (Diag-
nostic and Statistical Manual 
of Mental Disorders), segundo 
a Associação Americana de Psi-
quiatria. Entre os critérios es-
tabelecidos, não consta que o 
debate de ideologia de gênero 
e diversidade formam um pedó-
filo. A pedofilia é um transtorno 
mental sobre o qual não cabe 
prejulgamentos, senão o clínico.

Como se não bastasse este 
absurdo, o vereador de São Ber-
nardo traz outra desinformação 
na sua opinião quando fala: “O 
que vemos é que há clara inten-
ção de se inverter os papéis. A 
família tem o dever de educar e 
o Estado, de ensinar”. Segundo 
a Constituição Federal Brasilei-
ra, a Educação é direito de todos 

Lidney Soares Agostinho *

* Lidney Soares Agostinho é 
cientista social e professor de 
sociologia na rede pública estadual.
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Via Anchieta ganhará mais 
uma faixa dentro de 3 anos

Capivara morre em obra da Sabesp
 Duas capivaras ficaram presas em tubulações de 

obra da Sabesp em Rio Grande da Serra. Uma delas 
morreu. Os tubos vão levar água da Billings para o 
Sistema Alto Tietê.

cidades

A via Anchieta ganhará mais 
uma faixa no sentido Capital, 
entre o Km 23 e o Km 18, a fim 
de auxiliar a fluidez do trânsi-
to com destino a São Paulo. O 
plano é da Ecovias e tem o aval 
da Artesp (Agência de Trans-
porte do Estado de São Paulo), 
mas, por causa dele, as obras do 
Corredor Leste-Oeste, na altura 
do viaduto Tereza Delta, no km 
20,5, tiveram de ser adaptadas 
pela Prefeitura de São Bernar-
do. O plano da concessionária 
do sistema Anchieta/Imigrantes 
é entregar os cinco quilômetros 
de expansão em 2018. O investi-
mento é de R$ 75 milhões, a ser 
feito pela Ecovias. 

De acordo com o secretário de 
Transportes e Vias Públicas do 
município, Oscar Silveira, houve 
a necessidade de adequar as alças 
de acesso do viaduto para deixar 
espaço para o futuro alargamento 
da pista da Anchieta, que ainda 
não tem prazo para ocorrer. 

“Nossas intervenções devem 
acabar primeiro. A previsão é que 
essa fase do corredor fique pronta 
até setembro do ano que vem”, 
afirmou o secretário.

A obra do viaduto Tereza Delta 
foi iniciada há dois meses e meio 
e prevê a duplicação das pistas. 

Além desta intervenção, serão 
construídos outros três viadutos: 
na praça dos Bombeiros, que fará 
a ligação entre as avenidas Rotary 
e Luís Pequini, e sobre as avenidas 
Robert Kennedy e Humberto de 
Alencar Castelo Branco.

DO IRAJÁ A DIADEMA
O Corredor Leste-Oeste é a 

maior obra viária de São Ber-
nardo, com investimento de R$ 
335,2 milhões, incluindo repas-
ses do governo federal, linhas de 
financiamento e recursos do Te-

souro municipal. O viário ligará a 
região do Jardim Irajá até a divisa 
com Diadema. 

O traçado do corredor baseia-
-se no sistema viário já existente, 
começando na praça dos Bom-
beiros, seguindo pela rua Tira-

dentes, avenidas Francisco Pres-
tes Maia, Newton Monteiro de 
Andrade e José Odorizzi. A pista 
irá desembocar na estrada Samuel 
Aizemberg. Todas as vias passarão 
por processo de alargamento ou 
duplicação.

Além das faixas de rolamen-
to para automóveis, o Corredor 
Leste-Oeste contará com via 
exclusiva para ônibus, que terá 
acesso à futura Linha 18-Bronze 
(Tamanduateí/Djalma Dutra) do 
Metrô. A Administração muni-
cipal tem projeto no valor de R$ 
550 milhões para construção de 
outras 11 vias segregadas para o 
transporte público.

Conforme o secretário de 
Transportes de São Bernardo, 
Oscar Silveira, até o próximo ano 
parte das obras sobre o viaduto 
Tereza Delta pode ficar pronta. 

O projeto é alargar o viaduto, 
melhorando o fluxo em ambos os 
sentidos entre Centro e bairros. 
Com o acréscimo de faixa na An-

chieta, duas alças de acesso ao ele-
vado serão acrescentadas nos dois 
lados da rodovia.  “Os acessos vão 
ficar prontos antes do viaduto. 

Assim, os motoristas terão mais 
facilidade de sair da Anchieta e 
acessar o Centro ou a região do 
Planalto”, disse Oscar. 

Renan Fonseca
renan.fonseca@abcdmaior.com.br

São Bernardo adapta projeto do Corredor Leste-Oeste para alargamento da rodovia do Km 23 ao 18

Av. Pres. João Café Filho
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ANCHIETA
5ª PISTA DA ANCHIETA

NOvA fAIxA SERá NO SENTIDO CAPITAL

KM 23

Corredor Leste-Oeste terá via exclusiva para ônibus

OS ACESSOS FICARãO 
pROntOS AntES DO
vIADutO. MOtORIStAS 
tERãO MAIS FACIlIDADE 
DE SAIR DA AnChIEtA

OSCAR SIlvEIRA, 
secretário de Transportes

andriS BOvO

Obras ao lado do viaduto Teresa delta, que terá duas alças de acesso à anchieta
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Celulares lideram reclamações por defeito ao Procon
 Aparelhos celulares foram os produtos mais reclamados por defeito entre 

os atendimentos realizados no primeiro semestre pelo Procon. Foram 2.709 
reclamações, cerca de 30% do universo analisado e um aumento de 45% 
em relação ao mesmo período de 2014.

cidades

De voz fime,  quando veste a 
farda da GCM (Guarda Civil 
Municipal) de São Bernardo K. 
Nascimento pode meter medo em 
muito brutamonte. Mas a melhor 
definição da guarda foi feita por 
uma das vítimas de Nilson Lisboa 
Domingues, o estuprador de São 
Bernardo que ela prendeu: “Um 
anjo de farda azul”.

Na noite do último dia 23, 
uma quinta-feira,  K. Nascimen-
to patrulhava a região da Vila São 
Pedro. “O comando repassou in-
formações sobre um suspeito que 
corria nas proximidades do Paço 
Municipal”, relembra a guarda. 
“Senti na hora que era ele. Agra-
deci a Deus por isso”, descreveu.

Raiva é uma palavra que ela não 
repete ao longo de meia hora de 
prosa. Realização, porém, surge 
como um desabafo, missão cum-
prida. “Eu dizia para meus pa-
rentes que queria capturar aquele 
sujeito. Esse tipo de pessoa não 
pode andar solta por aí. Todos os 
meus colegas me entenderam, se 
sensibilizaram e me ajudaram a 
encontrar o sujeito”, recorda com 
voz mansa  K. Nascimento.

Quando percebeu que a des-
crição batia com a fisionomia de 
Nilson Lisboa, já algemado na 
viatura da GCM, ela conseguiu 
dizer poucas palavras ao estupra-
dor. “Perguntei se ele sabia que 
não tinha capacidade de conquis-
tar uma mulher, pois qualquer 
mulher teria nojo de vê-lo”. A res-
posta veio fria, tal como é a per-
sonalidade daquele estuprador: 
“Elas não sabem o que penso”. 
Provavelmente, nada. “Eu me co-
locava no lugar daquelas vítimas. 
É um sentimento muito ruim”, 
disse a guarda.

ANJO DE FARDA
O reconhecimento do crimino-

so foi feito por uma das vítimas, 
abordada no início deste mês. 
“Ela veio chorando para o meu 
lado. Me abraçou forte, soluçan-
do ainda. A mãe estava ao lado, 
também em prantos. Ela virou e 
disse que eu era um anjo de farda 
azul”, relatou a GCM. Se a oficial 
Nascimento é uma mulher frágil?  
“A fragilidade não está na fisio-
nomia, mas sim na mente. Eu 
botei na cabeça que pegaria esse 
estuprador e, com ajuda de toda 
a corporação e de Deus, consegui 
tirá-lo da rua”.

Guarda que prendeu estuprador diz 
que se identificava com as vítimas
Renan Fonseca

renan.fonseca@abcdmaior.com.br

Servidora da GCM de São Bernardo revela que motivou os colegas da corporação para que a captura do maníaco ocorresse

Nascimento escolheu trabalhar à noite

DaNiel SoBral

a guarda municipal de S. Bernardo K. Nascimento prendeu o estuprador que já tinha feito duas vítimas e estava com a terceira

K. Nascimento trabalha à 
noite e de madrugada. Ingres-
sou na GCM operando no pe-
ríodo da tarde. Mas, no fundo, 
sabia que poderia contribuir 
mais com a segurança da cida-
de. “Eu pedi para trabalhar à 
noite, pois não havia mulheres 
nesse turno. Acho que posso fa-

zer um trabalho melhor assim”, 
explicou a guarda Nascimento. 
Fora do trabalho, já sofreu duas 
tentativas de assalto. “Conse-
gui capturar os criminosos nas 
duas vezes. Não deixei me aba-
lar. Eles fizeram isso porque me 
acharam frágil. Mas não é bem 
assim”.

Servidora da Segurança Pú-
blica, mãe e mulher. Mesmo 
que o preconceito atual classi-
fique as mulheres como frágeis 
e sensíveis, a vida sempre dá à 
luz diversas Nascimentos. “Me 
senti a mulher mais realiza-
da do mundo quando prendi 
aquele sujeito”. 

  em foco
JustiçA susPENDE REiNtEgRAçãO DE áREA Em DiADEmA
A reintegração de posse prevista para ocorrer em área ocupada na avenida Nossa Senhora dos Navegantes, 
em Diadema, foi suspensa pela Justiça até que sejam providenciados os equipamentos públicos necessários 
para que a desocupação aconteça de forma pacífica e com garantias de direitos às famílias do local. 
A decisão atende a pedido da Defensoria Pública de São Paulo. Cerca de 400 pessoas ocupam o terreno, que, 
de acordo com a decisão do TJ-SP, deverão ser abrigadas pelo Estado e município.
O MLB (Movimento de Lutas nos Bairros), que coordena a ocupação, procurou a Defensoria Pública para que 
defendesse os moradores do local no processo de reintegração de posse promovido pela Associação Mutirão 
Habitacional Diadema, dona da área ocupada. 
“A ausência de políticas públicas voltadas à moradia em uma cidade com uma das maiores densidades de-
mográficas do Estado de São Paulo torna a questão ainda mais grave, e a Defensoria Pública atua na defesa 
dos interesses coletivos dos envolvidos e busca assegurar que a reintegração de posse seja cumprida de 
maneira menos gravosa”, afirmam no processo as defensoras públicas Maiara Marfinati e Cecilia Bandeira de 
Melo, que atuam no caso. (Redação)
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Festa Italiana começa em São Caetano
  Todo o mês de agosto, a partir deste sábado (01/08), 

será de Festa Italiana em São Caetano. A 23ª edição 
terá início a partir das 18h, na praça Comendador 
Ermelino Matarazzo, no Bairro Fundação.

manutenção em paranapIaCaba
Paralelamente às obras de restauro com recursos do PAC (Programa 
de Aceleração do Crescimento) Cidades Históricas, alguns dos 
prédios públicos de Paranapiacaba passam por manutenção, como 
o Clube União Lyra-Serrano e o Museu Castelo (foto).

Haitianos aprendem Português
duração de 100 horas e foi criado 
em 2014 para atender a demanda 
e auxiliar na inserção da comu-
nidade no País. No ano passado, 
135 alunos participaram do curso 
promovido por meio do Pronatec 
(Programa Nacional de Acesso ao 
Ensino Técnico e Emprego), do 
governo federal.

As aulas são ministradas por 
três professores voluntários e 
acontecem duas vezes por semana 
no salão da Paróquia Santa Maria 
Goretti. “Temos um perfil varia-
do, homens, mulheres, muitos 
com curso superior e fluentes em 
duas ou três línguas”, exemplifi-
cou  a diretora de Humanidades 
da Secretaria de Direitos Huma-
nos e Cultura de Paz de Santo 
André, Maria Ferreira de Souza, 

conhecida como Loló.  

HIStÓrIa e CuLtura
Além de desenvolverem o 

idioma, os alunos conhecem um 
pouco da história e da cultura 
do Brasil e do município onde 
vivem atualmente. A cidade ofe-
rece outros serviços de apoio, 
como auxílio na inserção no 
mercado de trabalho e na rede 
pública de saúde. 

Alguns estudantes da Asso-
ciação de Haitianos, com sede 
em Santo André, também inte-
gram a Escola Livre de Cinema, 
onde desenvolveram um curta 
metragem sobre as dificuldades 
e esperanças da comunidade 
que será exibido nesta sexta-
-feira durante a formatura. 

O curso de Língua Portuguesa 
e Cultura Brasileira oferecido pela 
Prefeitura de Santo André forma-
rá nesta sexta-feira (31/07) sua 
segunda turma de haitianos. O 
grupo composto por 105 pessoas 
receberá certificado em cerimônia 
realizada a partir das 19h na Pa-
róquia Santa Maria Goretti, em 
Utinga, bairro que concentra boa 
parte dos cerca de 700 imigrantes 
do Haiti que moram na cidade. 

A vinda dos haitianos para o 
Brasil se intensificou em 2011, 
após forte terremoto que deixou 
mais de 300 mil mortos e milha-
res de desabrigados. Em Santo 
André, o curso de Português tem 

rosângela Dias 
rosangela@abcdmaior.com.br

Grupo de 105 pessoas que fez curso oferecido pela Prefeitura de Santo André forma-se nesta sexta
AmAndA Perobelli

Primeira turma se formou em Santo André em 2014 pelo Pronatec
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O CDP (Centro de Detenção 
Provisória) de São Bernardo ain-
da não acatou decisão da Justiça 
e continua recebendo novos pre-
sos. Além disso, também não ini-
ciou a transferência dos detentos 
já sentenciados, e que não deve-
riam continuar no local. A De-
fensoria Pública da cidade, que 
entrou com a ação cível pública 
diante da superlotação, já noti� -
cou o TJ-SP (Tribunal de Justiça 
de São Paulo) de que a liminar 
não foi cumprida pelo governo 
do Estado. Atualmente, a capaci-
dade de presos da unidade é três 
vezes maior do que a população 
carcerária: são 2349 detentos 
para 844 vagas. 

“Temos a informação de que o 
CDP ainda recebe presos. Inclu-
sive já � zemos uma petição para 
informar a Justiça de que não 
estão cumprindo a liminar. Até 
agora não houve uma resposta. 
A legislação pode prever multas, 
mas isso ainda não está dado nes-
te caso. Queremos que cumpra 
com a determinação e melhore 
a estrutura”, avaliou o defensor 
público de São Bernardo, Gusta-

vo Augusto Soares. A liminar foi 
concedida pela Justiça em junho.

A ação civil pública se deu 
após uma série de denúncias 
recebidas pela Defensoria, que 
tem a missão de prestar serviços 
jurídicos à população pobre. 
Nas vistorias feitas no CDP de 
São Bernardo foram encontra-
das celas superlotadas. Onde 
deveriam caber 12 detentos, es-
tão alojados até 46. Neste cená-

rio, é grande a falta de higiene. 
A Secretaria da Administra-

ção Penitenciária do governo 
do Estado informou, por meio 
de nota, que ainda não foi no-
ti� cada sobre a decisão do TJ 
e ressaltou que o sistema pe-
nitenciário paulista é o maior 
do País. A� rmou também que 
“não tem medido esforços para 
ampliar as vagas e melhorar o 
sistema de serviços”.  

NA REGIÃO
As quatro unidades dos 

CDPs no ABCD, instaladas 
em São Bernardo, Santo André, 
Diadema e Mauá estão super-
lotadas. Com capacidade para 
2,6 mil detentos, os presídios 
da Região abrigam atualmente 
7,2 mil presos que vivem em si-
tuação precária, sem higiene, e 
é necessário fazer revezamento 
para dormir. 

Presídio de SBC não cumpre 
decisão e recebe mais presos
Karen Marchetti

karen@abcdmaior.com.br

Defensoria Pública já noti� cou Justiça de que Estado não cumpre liminar contra superlotação

Mais segurança em São Caetano
 O prefeito de São Caetano, Paulo Pinheiro (PMDB), participou 

nesta quinta (30/07) de inauguração da reforma da sede da 
Polícia Militar na cidade. O investimento da Prefeitura da cidade 
foi de R$ 146 mil.

política

MALVINO SALVADOR e Augusto zacchi

COMPRE SEU INGRESSO ONLINE bilheteriaexpress.com.br compreingressos.com

PROMOÇÃO APOIO

2 agosto 
Domingo 18h

Teatro Lauro Gomes
4368-3483 e 3436-6078

‘’Eleito um dos melhores espetáculos do ano’’

RELATÓRIO DA DEFENSORIA PÚBLICA

Em São Bernardo, onde deveriam caber apenas 12 detentos, celas recebem quase 50 presos em condições degradantes

Câmara vota 
contas de 
Auricchio 
após recesso 

A Justiça ainda não noti� cou a 
Câmara de São Caetano sobre li-
minar garantida pelo ex-prefeito 
José Auricchio Júnior (PTB) 
contestando o parecer contrário 
do TCE (Tribunal de Contas do 
Estado) sobre as contas de 2012, 
último ano de seu mandato. Com 
isso, a votação no Legislativo está 
mantida para 18 de agosto, o que 
pode tornar o petebista inelegível 
para disputar as eleições munici-
pais de 2016.

A liminar foi concedida pelo juiz 
Emílio Migliano Neto, da 7ª Vara 
da Fazenda Pública de São Paulo. 
Para não se tornar inelegível, o 
ex-prefeito precisa de 13 dos 19 
votos, mas a situação do petebista 
vem se complicando, porque até 
o momento nove vereadores já se 
manifestaram contrários às contas.

“A liminar que o ex-prefeito 
conseguiu não tem nada a ver com 
a Câmara, portanto, é obrigação 
colocá-la em votação no plená-
rio. Não houve noti� cação da 
Câmara, pois a questão é entre o 
Judiciário e o Tribunal de Contas. 
Nós vereadores não temos envol-
vimentos nesse imbróglio jurídico 
Nosso papel é votar”, a� rmou o 
líder do governo na Câmara, Jorge 
Salgado (Pros). 

(Gislayne Jacinto)

ANDRIS BOVO

(Da Redação)

  Lula visita TVT
EX-PRESIDENTE 
CONHECEU NOVA 
GRADE DE PROGRAMAS

O ex-presidente da República, 
Luiz Inácio Lula da Silva (PT), 
visitou nesta quinta-feira 
(30/07) a sede da TVT (TV 
dos Trabalhadores), em São 
Bernardo, para conhecer a nova 
programação da emissora, que 
vai ao ar na primeira semana de 
agosto. A mudança na grade é 
parte da comemoração de cinco 
anos da TVT. 
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Descanso 
 O prefeito Donisete Braga (PT) saiu de licença não 

remunerada por 10 dias nesta quinta-feira (30/07) e 
transmitiu o cargo ao presidente da Câmara, Marcelo 
Oliveira (PT), que assume pela terceira vez o Paço.

nononononon
Nesta sexta-feira, Marinho oficializa a mudança de direção do 
Cajuv (Coordenadoria de Ações para Juventude). Mariana Perin (PV) 
deixará a coordenadoria e quem assumirá o cargo será Augusto 
Cesar Miolaro (PV). 

Falta de repasse da Sabesp 
complica reajuste em Diadema

(Sindicato dos Funcionários Pú-
blicos de Diadema), José Apare-
cido da Silva, o Neno. A estatal 
tinha compromisso de transferir 
R$ 47,5 milhões a Prefeitura nes-
te ano, mas efetuou o depósito de 
R$ 26 milhões.

De acordo com Neno, uma das 
argumentações apresentadas pelo 
secretário municipal de Finanças, 
Francisco José Rocha (PSDB), é 
que a crise da Sabesp refletiu na 
queda da receita corrente líquida.

Atualmente, Diadema está 
acima do limite prudencial de 
51,30% estipulado pela LRF (Lei 

de Responsabilidade Fiscal).
“O repasse incompleto do va-

lor fez com que atingíssemos já  
o teto de 52% com gastos com 
folha de pagamento. O que gerou 
maior dificuldade orçamentária”, 
discorreu Neno.

Rocha, porém, nega a relação 
da contrapartida da Sabesp com 
a folha de pagamento. Por ora, 
o governo somente dá como cer-
to o reajuste salarial de 3,5% ao 
funcionalismo, com parcelas de 
1% em maio como retroativo de 
abril, 1% em setembro e 1,5% 
em dezembro. 

Após a Sabesp (Companhia de 
Saneamento Básico do Estado de 
São Paulo) não cumprir acordo 
com a Prefeitura de Diadema, 
deixando de repassar a totalidade 
da verba pela aquisição da extin-
ta Saned (Companhia de Sanea-
mento de Diadema), o governo 
Lauro Michels (PV) não conse-
guiu aplicar o reajuste de 1,38% 
sob os salários dos servidores 
previsto para julho. A afirmação 
parte do presidente do Sindema 

Bruno Coelho
bruno@abcdmaior.com.br

Prefeitura não efetuou repasse prometido para categoria, que cobra acordo firmado após greve
rodrigo Pinto

neno afirma que falta de repasse complicou reajuste aos sete mil servidores
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O novo secretário de Desen-
volvimento Econômico, Traba-
lho e Turismo de São Bernardo, 
Hitoshi Hyodo, foi apresentado 
nesta quinta-feira (30/07) com 
o objetivo de  dar sequência aos 
diversos projetos da secretaria 
criando oportunidades para en-
frentar o momento difícil da eco-
nomia brasileira, que reflete com 
intensidade no município com 
diversas indústrias instaladas.

Hyodo é também diretor do 
Ciesp (Centro das Indústrias 
do Estado de São Paulo) do 
mesmo município e substitui 
o economista Jefferson José da 
Conceição, que assumiu a pasta 
em 2009.

“É um grande desafio assumir 
a secretaria nas condições ma-
croeconômicas atuais. Pretendo 
contribuir com a minha experi-
ência empresarial para transpor 
esse período de dificuldades, vi-
sando o resgate da confiança do 
empresariado e dos consumido-
res e, a partir disso, retomar o 
giro virtuoso da economia lo-
cal”, afirmou.

Entre os principais projetos 
em andamento da secretaria 
está a diversificação dos setores 
industriais no município, atu-

almente dependente da produ-
ção automobilística. Para isso, 
o setor de Defesa é a aposta, 
com a instalação da empresa 
Saab, fabricante do Gripen NG 
– avião de caça que irá reequi-
par a Força Aérea Brasileira –, 
onde será produzida parte da 
estrutura dos aviões. Além dis-
so, a empresa Omnisys pretende 
ampliar sua área de atuação em 
São Bernardo, com um Centro 

Tecnológico de Acústica ainda 
neste semestre.

“Temos um grande potencial 
de produção, de parque instala-
do, inteligência em engenharia e 
empreendedorismo que deve ser 
ainda mais motivado e canaliza-
do para novos mercados. A in-
dústria de defesa é a principal de-
las já em andamento, mas quero 
também criar oportunidades 
para investimentos em energia 

solar, que será de grande apro-
veitamento em um momento 
de crise de energia elétrica em 
todo o País”, apontou Hyodo. 

Legado 
O ex-secretário Jefferson José 

da Conceição, em seus seis anos 
à frente da pasta de Desenvol-
vimento Econômico de São 
Bernardo. esteve engajado em 
diversos projetos de relevância 

O consumo no ABCD para 
este Dia dos Pais será menor 
em relação ao do ano passado. 
A projeção é o comércio movi-
mentar R$ 63 milhões nas pró-
ximas duas semanas, 2% menos 
em relação aos R$ 59 milhões 
do ano passado, considerando-
-se o desconto da inflação acu-
mulada no período. É o que 
revela a Pesquisa de Intenção de 
Compras realizada pelo Obser-
vatório Econômico da Universi-
dade Metodista, divulgada nesta 
quinta-feira (30/07).

Os moradores diminuíram a 
quantidade de pessoas a serem 
presenteadas, o que reflete no 
menor gasto total com presen-
tes, que passou de R$ 179,20 no 
ano passado, para os atuais R$ 
193,13 (também descontada a  
inflação). Quem for dar um úni-
co presente gastará R$ 156. 

A busca por presentes mais 
em conta reflete positivamen-
te no comércio de bairro, que 
passou de 7,1% para 9,9% da 
preferência do público. O sho-
pping apresentou queda na pre-

ferência, mas permanece como 
o principal escolhido. 

Itens de vestuário lideram a 
lista de intenção de presente, 
além de perfumes, cosméticos, 
joias, artigos esportivos e livros. 
Santo André é o preferido para 
realizar as compras, seguido 
por Diadema, São Bernardo e 
Mauá. A pesquisa foi realizada 
entre 26 de junho e 15 de julho 
nos principais pontos de comér-
cio da Região. Foram 755 pes-
soas entrevistadas. 

municipal, regional e nacional. 
Entre eles o programa do go-
verno federal Inovar Peças, que 
é uma vertente do regime auto-
motivo brasileiro e que protege 
o setor da concorrência desleal 
das peças importadas.

Outro compromisso da se-
cretaria foi com os 13 grupos 
de APLs (Arranjos Produtivos 
Locais) em diversos segmentos, 
como ferramentaria, autopeças, 
panificação, têxtil e moveleiro. 
“Lançamos recentemente o gru-
po de marmoraria e, com o novo 
secretário, as agendas devem ser 
retomadas neste semestre para 
dar sequência aos planos de de-
senvolvimento com cada empre-
sa dos setores”, afirmou.

Um grande potencial do mu-
nicípio identificado durante sua 
gestão foi o Turismo Industrial, 
que atingiu mil visitantes nas 
principais empresas de São Ber-
nardo. Os grupos são formados, 
em sua maioria, por estudantes 
de diversos lugares do País que 
buscam experiências para incre-
mentar o aprendizado no pro-
cesso de formação. Esse projeto 
conta com oito empresas parcei-
ras: Volkswagen, Scania, Mer-
cedes-Benz, Wheaton Vidros, 
Zurich Termoplásticos, Basf, 
Friozem Logistica e Formag’s 
Gráfica e Editora. 

Hitoshi assume desenvolvimento de 
SBC e missão é driblar adversidade
Iara Voros

iara@abcdmaior.com.br

O empresário substitui Jefferson José da Conceição com desafios de diversificar a indústria e de manter agenda da secretaria

Fraude patronal do Mcdonald’s
 Não bastasse a precariedade no trabalho, agora os funcionários do 

McDonald’s em São Paulo têm de lutar contra um sindicato fraudulento, 
criado pela própria rede multinacional de lanchonetes. A denúncia da 
maracutaia está na Organização Internacional do Trabalho.

economia

divulgaçãO

Jefferson José, o prefeito luiz Marinho e Hyodo, o novo secretário, que assume em momento delicado para o setor industrial 

Presentes dos pais terão menor valor neste ano, aponta pesquisa

(Iara Voros)

andriS BOvO

Movimento do comércio de rua  do aBCd será maior no dia dos país deste ano
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Ataque durante a Parada Gay em Israel
  Seis pessoas foram esfaqueadas nesta quinta 

(30/07) durante a Parada Gay de Jerusalém. Um 
judeu ultraortodoxo recém-saído da cadeia pelo 
mesmo crime em 2005 seria o culpado, diz polícia.

nacional/internacional

descumprimento de prazos para 
entrega das estações, abandono 
de obras, violações de cláusulas 
contratuais e falta de pagamento 
das empresas subcontratadas.

O valor total dos contratos era 
de R$ 559 milhões. Essa fase foi 
iniciada em 2012 e as estações 
estavam previstas para ser en-
tregues  entre 2016 2018 (Vila 
Sônia). Agora, devem ocorrer 
novos atrasos. 

Em março, o governador Ge-
raldo Alckmin (PSDB) já havia 
ameaçado romper o contrato e 
abrir uma nova licitação, mas não 

o fez. Agora, o governo informou 
que lançará um novo edital de li-
citação nos próximos dias. O con-
sórcio Isolux Córsan-Corviam, 
no entanto, continua alegando 
que o Metrô não entregou pro-
jetos executivos que seriam indis-
pensáveis para as obras.

A linha 4-Amarela começou a 
ser construída em setembro de 
2004 e é a única operada por uma 
empresa privada. Em 2007, uma 
cratera se abriu na estação Pinhei-
ros matando sete pessoas. Até 
hoje, ninguém foi responsabiliza-
do pelo acidente. 

O Metro Paulistano tem difi-
culdade para avançar. O governo 
estadual rescindiu nesta quinta 
(30/07) o contrato com o consór-
cio Isolux Córsan-Corviam, para 
construção das estações restantes 
da Linha 4-Amarela do Metrô – 
Vila Sônia, Morumbi, Higienó-
polis e Oscar Freire. 

A obra está ao menos cinco 
anos atrasada e deve demorar 
mais cinco. Conforme o gover-
no, a medida foi tomada por  

Rede Brasil Atual
nacional@abcdmaior.com.br

Consórcio de construtoras alega que metrô e governo estadual deixaram de apresentar projetos
amanda perobelli

alckmin deixa de enviar projeto executivo e linha 4-amarela terá novos atrasos

Alckmin rescinde contrato e 
atrasa obra do metrô de novo
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Duas medalhas e Caio 
renasceu na ginástica 

Parque dos patins
 O 2º Box for Everyone, campeonato de patins voltado 

para o público mirim, será realizado neste domingo 
(02/08), às 10h, no Parque da Juventude. O evento é 
para aqueles que fazem as oficinas da modalidade.

em estar no Rio de Janeiro em 
2016, sentir o calor da torcida, 
mas para isso temos que fazer 
um ótimo Mundial e conse-
guir a vaga”, disse Souza, que 
ainda ficou na quarta posição 
no individual geral, o que lhe 
dá o status de ginasta mais 
completo da Região, quiçá do 
Brasil - é capaz de fazer todos 
os aparelhos.

“Temos uma grande geração 
e temos que seguir evoluindo. 
Aos poucos vamos melhoran-
do, ficando mais fortes e foca-
dos. Fiquei muito feliz com o 
meu feito, não esperava, mas a 
medalha em equipe mostra a 
evolução da ginástica no Bra-
sil. Enfrentamos os Estados 
Unidos com o time principal 
e não baixamos a cabeça. Es-
tou ainda mais motivado e 
querendo treinar ainda mais. 
Fiquei mais experiente, lido 

melhor com a pressão.”
Para atingir o resultado, o gi-

nasta definiu que a estrutura e 
a preparação oferecida fizeram 
a diferença. “A ginástica aqui 
no ABCD está em processo de 
crescimento, ainda mais com a 
boa estrutura que temos aqui. 
Temos o espelho que é o Za-
netti, o Diego, então traz mais 
adeptos. Isso tudo vai fazer a 
diferença para outras gerações. 
O Brasil está investindo cada 
vez mais na ginástica e isso vai 
gerar frutos”, aposta.
 
ExEmPlo

Se Caio Souza está subindo 
cada vez mais, Zanetti já che-
gou ao ápice. Multicampeão 
nas argolas, a estrela de São Ca-
etano agora pretende melhorar 
no salto e solo, com um obje-
tivo mais amplo. “Eu já fechei 
meu ciclo de medalhas, daqui 

para frente o que vier de resul-
tado individual é lucro. O foco 
maior agora é ajudar a equipe 
masculina, pensar nos resulta-
dos do grupo. Com este objeti-
vo eu me mantenho motivado, 
de seguir treinando e melho-
rando os resultados”, explicou.

Focado no Mundial, que terá 
início no fim de outubro, Za-
netti considera que pequenos 
detalhes podem fazer a dife-
rença e assegurar a vaga para os 
Jogos Olímpicos do Rio. “Que-
remos levar uma equipe com-
pleta. Estamos desfalcados no 
momento, já que o Sassaki está 
machucado, mas vamos com 
força para a disputa. Atingimos 
um objetivo no Pan e podemos 
mais para pegar a vaga. É nítida 
a evolução em todos os níveis 
da ginástica nacional. Aqui um 
ajuda o outro e vamos manter o 
foco”, concluiu. 

Ouro, prata, bronze. A ginás-
tica artística masculina brasilei-
ra conseguiu de tudo um pou-
co nos Jogos Pan-Americanos 
de Toronto e, para tal, contou 
com a qualidade dos atletas do 
ABCD. Arthur Zanetti faturou 
a única medalha de ouro im-
portante que faltava na carrei-
ra. O bernardense Caio Souza, 
uma promessa outrora, levou o 
bronze. Juntos, os dois também 
ajudaram o País na competição 
por equipes, ganhando mais 
uma prata.

Zanetti já é uma realidade há 
tempos. Campeão olímpico, 
mundial e agora pan-america-
no, o mestre das argolas vê no 
companheiro um futuro bri-
lhante. Caio, que apenas assis-
tia o ídolo até outro dia, quer 
mais e já foca na próxima com-
petição de peso: o Mundial.

Com apenas 21 anos, Caio 
deu uma reviravolta na carrei-
ra em Toronto, saindo de pro-
messa à realidade. Foram idas 
e vindas nas duas últimas tem-
poradas. Em 2013, foi dispen-
sado pelo Flamengo, ficou sem 
clube e pensou na aposentado-
ria. Renasceu quando recebeu 
um convite para virar ginasta 
de São Bernardo. O atleta es-
tava fortalecido de novo, mas, 
às vésperas de participar do 
Mundial do ano passado, so-
freu uma lesão no pé direito e 
acabou cortado. 

“Eu comecei no Flamengo 
e já via o Diego (Hypólito, 
bicampeão mundial no solo 
e também de São Bernardo), 
e aquilo me enchia os olhos. 
Depois me emocionei muito 
em 2012 com o ouro do Za-
netti nas Olimpíadas de Lon-
dres. Coloquei na cabeça que 
a minha vez chegaria e veio 
estas medalhas no Pan. Sonho 

Guilherme menezes
guilherme.menezes@abcdmaior.com.br

Atleta se recuperou de lesão e se tornou a nova estrela do ABCD na modalidade

esportes

Rapidinhas

PRimEiRa vEz
O ex-goleiro Wilson Júnior coman-
dou o primeiro treino desde que 
assumiu o cargo de técnico do 
São Bernardo. Nesta sexta-feira 
(31/07), o Tigre fará um amis-
toso contra a equipe sub-23 do 
Santos. às 15h. A próxima partida 
oficial será apenas no dia 8 de 
agosto, contra o São José.
“Neste momento temos que pon-
derar, pois cada atleta tem a sua 
maneira, assim vamos conversan-
do para elevar o grupo e que eles 
possam entender com clareza o 
que estarei passando”, afirmou 
Wilson Júnior.

lElEco azul
O São Caetano anunciou na quin-
ta-feira a contratação do atacante 
Leleco, que estava no Oeste. O 
jogador pertence ao Velo Clube 
e assinou por empréstimo até 
novembro de 2015, ou seja, foi 
contratado apenas para ajudar o 
Azulão na Série D do Campeonato 
Brasileiro. 
O time do ABCD volta a campo 
na segunda-feira, quando visita o 
Metropolitano (SC). No momento, 
o São Caetano está na primeira 
posição do grupo 8 - os dois pri-
meiros avançam ao mata mata.

quaRta divisão
Restando três rodadas para o tér-
mino da primeira fase da quarta 
divisão do Campeonato Paulista, o 
único time do ABCD que briga por 
algo é o Mauaense. O EC São Ber-
nardo já está classificado e o CAD, 
eliminado.
A Locomotiva está na quinta posi-
ção do grupo 3, um posto abaixo 
do que precisa para seguir so-
nhando com o acesso.  O Manthi-
queira, quarto colocado, está na 
frente apenas pelo saldo de gols. 
No sábado (01/08), o Mauaense 
visita o Taboão da Serra às 15h em 
mais um confronto direto. 

AmAnDA peroBelli

Caio Souza participou dos Jogos pan-Americanos e na semana seguinte já estava brilhando nos Jogos regionais 
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Música, teatro e poesia 
  A  Casa da Palavra de Santo André (Praça do Carmo, 

171, Centro) realiza nesta sexta-feira (31/07), às 18h, o 
Sarau da Diversidade, com música, esquetes teatrais e 
poesia. Idade: 16 anos. Grátis. Informações: 4427-7701. 

agenda

Santo andré
CINEMA
O Cine Clube (Chácara Piganatari 
– av. Utinga, 136, Santa Terezinha) 
exibe neste sábado (01/08), às 
19h30, o filme Medianeras, do 
diretor argentino Gustavo Taretto 
e que retrata a vida de persona-
gens que vivem em Buenos Aires 
nos tempos do amor virtual. Em 
parceria com a Escola Livre de 
Cinema e Vídeo  e o Sesc, o Cine 
Clube elegeu a juventude como 
tema dos ciclos no mês de agos-
to. Entrada franca. Informações: 
4433-0577.

SÃo CaEtano
FOTOGRAFIA
A Fundação Pró-Memória abriu 
inscrições para palestras e oficinas 
sobre fotografia, que serão realiza-
das no mês de agosto na Casa de 
Vidro (Praça do Professor, altura 
do nº 1.111 da avenida Goiás). 
As palestras (50 vagas) acontece-
rão às quartas-feiras, das 19h30 
às 22h, enquanto as oficinas (20 
vagas) serão sempre aos sábados, 
das 9h às 12h.  As inscrições são 
livres e podem ser feitas pelo te-
lefone 4223-4780 ou pelo e-mail 
eventos@fpm.org.br.

SÃo BErnardo
EXPOSIÇÃO
Encerra-se nesta sexta-feira 
(31/07), na Pinacoteca (rua Kara, 
105, Jardim do Mar), a exposição 
Orbetelli em cores, do artista são-
-bernardense Antônio Aparecido 
Orbetelli. São 30 peças que in-
cluem figuras femininas e mitológi-
cas, natureza, animais e aves. Para 
a exposição, foram selecionadas 
as obras Espíritos opostos, Cristo 
julgado, Mesmo assim, e Olhai por 
nós, entre outras. Horário: das 10h 
às 18h. Entrada franca. Informa-
ções: 4125-4056. 

Localizada em Ribeirão, residência foi cenário de filmes na década de 1960 e aguarda tombamento

Casa de Herbert Richers: 
memória e reconhecimento

Muros de concreto e vegeta-
ção abandonada tentam enco-
brir uma memória que insiste 
em aparecer. O espaço que hoje 
coleciona telhas rachadas e ca-
cos de vidros recebeu no passa-
do parte da história audiovisual 
do País. No olhar comum, uma 
mera residência. Mas na vivência 
de quem conheceu a magia cine-
matográfica da década de 1960, o 
local se transforma em estúdio ao 
ar livre. Cenário de comédias, a 
casa do produtor Herbert Richers 
hoje não consegue sustentar o seu 
passado. Destruído e escondido, 
o local encontra na população de 
Ribeirão o que seus atuais donos 
não conseguem ver: seu reconhe-
cimento cultural.

“Na realidade, o processo de 
tombamento está em negociação 
ainda”, revelou Maurício Tintori, 
presidente do Conselho do Pa-
trimônio Histórico de Ribeirão 
Pires. Em posse da rede de varejo 
Lojas Cem, a residência se encon-
tra abandonada. Em seu terreno, 
uma unidade da loja de móveis 
e eletrônicos foi construída co-
brindo o acesso principal ao local. 
“Nós ainda estamos conversando 
com os titulares da casa, ouvindo 
as razões deles. Em toda a pape-
lada do processo nós justificamos 
a importância da residência com 
os fatos que ela presidiu. E espera-
mos que os donos se convençam 
disso”.

As primeiras análises de reco-
nhecimento histórico do espaço 
vêm da década de 1980. Entre 
mudanças da administração mu-
nicipal e dos donos da própria 
residência, as iniciativas acaba-
ram se perdendo. Com o retorno 
do Conselho do Patrimônio em 
2013, a nova administração resol-
veu atuar pela memória regional, 
abrindo nova solicitação de tom-
bamento. “Fazemos reivindica-
ções ao poder público. Reivindi-
cações essas que muitas vezes vêm 
da própria comunidade”.

rafael revadam
rafael@abcdmaior.com.br

cultura

Dono de um famoso estúdio 
de dublagens, Herbert Richers 
utilizava Ribeirão como seu 
local de descanso. Entretanto, 
sua residência no ABCD seguiu 
com sua paixão cinematográfi-
ca. “Alguns filmes foram reali-
zados na casa no final dos anos 
1960. Como a Família Trapo; 
que era estrelada por Jô Soares; 
Papai Trapalhão; e Golias con-
tra o Homem das Bolinhas, es-
trelado pelo humorista  Ronald 
Golias”, contou. Mas nem a 
presença de um nome do cine-
ma nacional ou a aparição em 
longas-metragens fazem com 
que a residência seja vista como 
um patrimônio cultural. “Não 
é uma cruzada contra A, B ou 
C. É uma luta pelo reconhe-
cimento da própria história. 
História da Região, do ABCD. 
Algo que deveria ser mais valo-

rizado por todo o País, que é a 
questão da memória”.

Aberta em 30 de março, a 
nova ação judicial pela pre-
servação da Casa de Herbert 
Richers já foi contestada pelas 
Lojas Cem. Como a legislação 
municipal indica, a primeira 
contestação foi respondida pelo 
próprio Conselho, que reforçou 
o papel histórico da residência 
e a reencaminhou para o tom-
bamento. Agora, contestado 
novamente pelos titulares do 
local, o processo está nas mãos 
do prefeito de Ribeirão, Saulo 
Benevides. “Tem um senso co-
mum que associa tombamento 
com desapropriação do imóvel 
e não é nada disso. Ao contrá-
rio, o imóvel continua em pos-
se de seus titulares”, afirmou 
Maurício, complementando: 
“O processo foi aberto para 

que a casa seja preservada, para 
não correr riscos de demolição 
e, mais importante que isso, 
que ela tenha uma destinação 
social. Fazer uma casa de cultu-
ra, quem sabe um museu? Pro-
jetos que estão em aberto para 
sugestão”.

Procurada, a Lojas Cem não 
atendeu nos telefones infor-
mados e seu advogado não 
se pronunciou sobre o tema. 
Após retornar das férias anuais 
nesta semana, o prefeito Saulo 
Benevides deverá agendar en-
contros com ambas as partes, 
Conselho e donos do espaço, 
para dar seu parecer. “Agora 
é questão de aguardar.”, con-
cluiu Maurício. “A gente to-
mou a decisão de embargar o 
recurso deles e eles recorreram 
agora ao prefeito, que dará a 
decisão final”.  

RodRigo pinto

destruído, o local encontra na população o que o donos atuais não conseguem ver: seu reconhecimento cultural

preservação não é desapropriação



Divulgação

autos
31 de julho a 3 de agosto de 2015

linha 2016 do Fiat Weekend vem com novidades em várias de suas versões; o modelo básico ainda 
custa mais barato que o mesmo carro de entrada do ano de 2015. Confira. Pág. 16

Mais equipada
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Cuide bem da bateria do 
carro para ela durar mais
Alguns hábitos contribuem para a redução da vida útil do acumulador do seu veículo

A dificuldade em dar a partida é o 
principal sinal de que a bateria do seu 
veículo está no fim. Componente fun-
damental para o funcionamento do au-
tomóvel, o componente tem uma vida 
útil que varia entre dois e três anos. Mas 
alguns hábitos do motorista podem re-
duzir este prazo.

Um deles é a instalação de alarmes ou-
tros equipamentos eletrônicos sem levar 
em consideração a capacidade da bate-
ria original. Neste caso, o motorista se 
arrisca a ser pego de surpresa com uma 
bateria descarregada. O mesmo acontece 
ao se utilizar um sistema de som potente 
com o motor desligado, ou seja, sem o al-
ternador gerar energia para a bateria.

Mesmo nos carros que estejam originais, o 
motorista também deve se policiar. O hábito 
de dar partida no veículo com faróis ou outros 
aparelhos elétricos ligados também é prejudicial 
para o componente.

Outro erro diz respeito à recarga da bateria. Se não 
for utilizado um carregador inteligente, o ideal é a chamada carga lenta, em que a corrente é limitada 
a até 10% da capacidade do acumulador. Caso não seja seguida esta recomendação, existe o risco de 
evaporação do eletrólito e inutilização da bateria. 

Antes de fazer ligação direta entre a bateria arriada e outra que esteja com carga (a famosa chupeta), 
o ideal é consultar o manual de proprietário, já que em alguns casos podem ocorrer danos ao acumu-
lador e também ao sistema elétrico do automóvel.

É importante lembrar que as baterias não devem ser descartadas no lixo comum. O procedimento 
correto é o de entregar o acumulador antigo no mesmo local onde você comprar a nova bateria.  

Akira Sasaki
redacao@abcdmaior.com.br

divulgAção

divulgAção

instalar alarmes indequados e dar partidas com 
faróis ligados sobrecarregam o equipamnto

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

Fundamental para quem utiliza 
o carro para puxar um rebo-
que, o engate pode complicar 
a vida do motorista em caso 
de uma colisão traseira. Em 
batidas mais fortes, existe um 
grande risco da peça provocar 
danos bem maiores à estrutura 
do que em um veículo que não 
tenha o acessório, afetando a 
segurança dos passageiros e os 
custos de um suposto reparo.

engate

Não é só a quilometragem 
que determina a necessidade 
de troca de um pneu. O tem-
po também deve ser levado 
em consideração. Mesmo que 
tenham rodado pouco, os fa-
bricantes recomendam a tro-
ca em prazos que variam en-
tre cinco e dez anos desde a 
fabricação, já que a borracha 
perde as suas propriedades 
com o tempo.

Pneu

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

EXPEDIENTE

O Autos é um caderno semanal do ABCD MAIOR. EDIção: Marcelo Picolo (marcelo@abcdmaior.com.br). REPoRTagENs: Akira Sasaki (redacao@abcdmaior.com.br).  CoNTEúDo: Fábrica de Notícias. Fone: (11) 4991-2509.
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Renegade é o primeiro nacional 
com nota máxima no Latin NCAP
Teste de impacto realizado com o Jeep apontou boa segurança para passageiros adultos e crianças 

Fabricado em Goiana (PE), 
o SUV compacto Jeep Rene-
gade foi o primeiro modelo 
nacional a conseguir cinco 
estrelas na proteção de adul-
tos e crianças, a pontuação 
máxima possível nos testes 
de colisão do Programa de 
Avaliação de Veículos Novos 
para América Latina e o Ca-
ribe (Latin NCAP). 

Os resultados foram ob-
tidos mesmo sem os air-
bags laterais e de cortina, 
opcionais que não esta-
vam disponíveis nas duas 
unidades avaliadas. De 
acordo com o relatório 
dos testes, a estrutura do 
veículo resistiu ao impacto 
e os sistemas de segurança 
garantiram uma boa pro-
teção dos passageiros nos 
impactos frontal e lateral, 
sem riscos de ferimentos 
críticos para o peito e joe-
lhos dos ocupantes. 

Equipado com sistema de 
fixação de cadeirinhas Isofix, 
os assentos recomendados 
pelo fabricante conseguiram 
evitar a movimentação ex-
cessiva dos bonecos utiliza-
dos no teste, que simulavam 
crianças com um e três anos 

de idade. 
Na mesma bateria de tes-

tes foi reavaliado o Fiat Pa-
lio, que obteve quatro estre-
las na proteção de adultos e 
três para crianças. Já a nova 
geração do chinês Chery QQ 
tomou nota zero no teste de 
impacto, com uma estrutura 

que não suportou o choque. 
Diferentemente do carro 
que é vendido no Brasil, o 
exemplar testado não estava 
equipado com airbags.

CINCO ESTRELAS
Além do utilitário per-

nambucano, outros três mo-

delos produzidos no Brasil 
obtiveram pelo menos uma 
nota máxima no Latin NCAP. 
O compacto VW up! obteve 
cinco estrelas na proteção 
de adultos e quatro na pro-
teção de crianças. 

Outro modelo que ob-
teve nota máxima para 

adultos foi o Ford EcoS-
port, que, no entanto, ob-
teve pontuação de apenas 
três estrelas para crianças. 
Dentre os sedãs médios 
nacionais, o destaque é o 
Toyota Corolla, com cin-
co estrelas para adultos e 
quatro para crianças. 

Akira Sasaki
redacao@abcdmaior.com.br

foTos: dIVULGAÇÃo

o sedã Toyota Corolla recebeu as mesmas notas do VW up! no teste de colisãoVw up! obteve cinco estrelas para proteção de adulos e quatro para crianças

Estrutura do carro resistiu ao impacto da batida; crianças e adultos ficaram protegidosJeep Renegade, da Chrysler, é fabricado em Goiana, no Estado de Pernambuco

VOLVO V40 ‘DRIVE E’
A Volvo traz ao Brasil o hatch aventureiro V40 Cross Country 
com a nova motorização ‘Drive E’ 2.0 turbo de 245 cv. Com 
preço de tabela de R$ 145.990, o novo propulsor é mais 
potente que o 2.0 anterior.

RECALL NISSAN
A Nissan anunciou na última semana o recall de 1.988 unidades dos modelos 
Pathfinder, X-Trail e Sentra (foto), produzidos entre 2004 e 2008, para a troca 
do gerador de gases do airbag do passageiro. Outras informações podem ser 
obtidas no site www.nissan.com.br
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Preços do uP! TsI
A Volkswagen divulgou os preços do VW up! com a nova motorização 1.0 
TSI que, com turbo e injeção direta de combustível, desenvolve até 105 
cv. Com início de vendas em agosto, o modelo parte de R$ 43.090, na 
versão move up!, chegando a R$ 49.990 na série especial speed up!

linha 2016 do Fiat Weekend 
chega equipado ao mercado
Versão mais completa da linha, a adventure, ficou mais tecnológica; preço do veículo de entrada caiu

Lançada em 1997, a Fiat 
Palio Weekend passou por 
vários retoques, ganhou e 
perdeu motores, mudou 
de nome (agora é só Fiat 
Weekend), mas continua 
firme e forte no mercado. 
E neste mês a perua com-
pacta da marca italiana 
chegou, à linha 2016, com 
nova opção de cor e novos 
equipamentos na versão 
de topo Adventure.

Com preço de tabela de 
R$ 62.320, o modelo ga-
nhou os vidros elétricos 
traseiros com função one 
touch, sensor de estacio-
namento traseiro e o rá-
dio Connect com conexão 
bluetooth. Além disso, o 
preço reduziu em R$ 1.152 
no valor básico. Já as ou-
tras versões da linha, a At-
tractive 1.4 (R$ 49.150) e 
a Trekking 1.6 (R$ 51.350) 
tem como única novidade 
na linha 2016 a opção da 
cor Vermelho Oppulence.

No conjunto mecânico, o 
modelo também segue sem 
novidades. A mais cara se-
gue com o 1.8 16v de até 
132 cv e as opções de trans-
missão mecânica ou auto-
matizada, ambas de cinco 
marchas. Já a Trekking está 
equipada com motor 1.6 
de até 117 cv e a Attracti-
ve com o Fire 1.4 de até 86 
cv. Nestas duas versões, o 
câmbio manual é o único 
disponível.

O comprador do modelo 
tem à disposição uma linha 
de 77 acessórios disponíveis 
na rede de concessionários 
da marca, que inclui desde 
tapetes a suporte de bici-
cletas, passando por central 
multimídia com navegador 
GPS, câmera de ré e repro-
dutor de DVD.

ouTrAs oPçÕes
Mesmo com o crescimen-

to do mercado de SUVs e 
crossovers compactos, o 
consumidor que prefere 
combinar bom espaço in-
terno e comportamento de 
carro de passeio ainda tem 
algumas opções de mode-
los à disposição.

Na faixa até R$ 100.000, 
o consumidor pode levar 
para casa a VW SpaceFox, 
disponível com duas op-
ções de motorização (1.6 
de 104 e outra de 120 cv) 

e preços que variam en-
tre R$ 58.590 e R$ 67.990. 
Outra opção da mesma 
família é a aventureira 
Space Cross, com preço 
inicial de R$ 69.690.

No andar de cima, o pú-
blico que prefere os mo-
delos médios pode levar 
a Golf Variant, modelo 
importado do México e 
que tem preço inicial de 
R$ 88.370, valor cobrado 
pela versão Comfortline, 
com motor 1.4 turbo de 
140 cv.  

Akira sasaki
redacao@abcdmaior.com.br

diVulgaÇÃo

palio attractive, que custa r$ 49.150, agora tem também a opção vermelha

VW Space cross, que também disputa mercado das SuVs, custa r$ 69.690

trekking vem com motorização 1.6 que gera até 117 cv de potência

Versão de topo adventure vem com rádio connect com conexão bluetooth

concorrente VW Space Fox tem opções de motores 1.6 que geram até 104 ou 120 cv

VW golf Variant tem preço inicial de r$ 88.370 e vem importado do méxico

autos  


