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Manifestação na Paulista 
será em defesa da democracia
Movimentos populares e sindicatos realizam na tarde desta sexta-feira (18/03) 
manifestação na avenida paulista, em São paulo, em defesa da democracia. O ato será 
um protesto à tentativa de golpe de estado e contra as agressões fascistas. PÁGINA 7

clÁssIco do Abcd 
oPõe momeNtos e 
treINAdores PÁG.  11

esportes

teatro no CeU regina rocco Casa, 
em são Bernardo, será inaugurado 
nesta segunda-feira (21/03). PÁG. 3

rIbeIrão celebrA 
62 ANos com vÁrIAs 
AtrAções PÁG. 5

CidAdes

dePutAdos 
AcusAm moro 
Por bArbÁrIe  PÁG. 6

polítiCA

cerca de 300 manifestantes defenderam a democracia no Paço de santo André, na tarde desta quinta-feira (17/03). Houve enfrentamento
entre defensores do golpe contra a presidente dilma rousseff e militantes pró-Pt. A Pm reforçou segurança nos arredores. PÁGINA 7

protesto ContrA o golpe em sAnto André

seccIoNAIs dA 
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juIz moro PÁG. 9
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editoriAl

todos seremos 
vítimas do golpe

Há diferentes opiniões políticas, e aceitar tal 
diversidade é um pressuposto da democracia, 
desde que as partes se respeitem. O que parece 
óbvio não está sendo praticado pelos críticos da 
presidente Dilma Rousseff, que nos últimos dias 
se dedicaram a agredir pessoas não por causa de 
ideias, mas de roupas diferentes das cores que 
tais tresloucados vestem. Foram vários os casos 
relatados de espancamentos de pessoas que cir-
culavam pelas ruas com camisas ou blusas ver-
melhas. Pessoas que nem mesmo se identificam 
com o PT, com Lula ou com a presidente Dilma, 
mas que mesmo assim foram agredidas pela ou-
sadia de vestirem peças de roupas vermelhas.

Muitos podem minimizar tais acontecimentos, 
dizer que são exceções, mas tais agressões car-
regam a essência da intolerância, de ideias e até 
mesmo de roupas. Parece ridículo, mas revela o 
crescimento do fascismo brasileiro, que poderia 
ser exótico até tempos atrás, mas hoje ataca ci-
dadãos pelas ruas.

E a pior forma de enfrentar o fascismo é ter 
medo dele. Diga-se de passagem que o fascis-
mo brasileiro cresceu muito pela razão de lide-
ranças políticas, dos mais variados matizes e 
cores ideológicas, terem ignorado o crescimen-
to desse monstro. É preciso alertar: o fascismo 
brasileiro, que espanca pessoas nas ruas pelas 
razões mais absurdas, foi incentivado por um 
juiz partidarizado e por uma grande imprensa 
sem qualquer escrúpulo na tentativa de praticar 
um golpe de estado.

O golpe de estado está sendo colocado em 
prática no Brasil de 2016. Não foi como em 1964, 
quando os tanques e os soldados nas ruas derru-
baram em questão de horas um governo democra-
ticamente eleito. O novo golpe foi planejado e está 
sendo executado passo a passo.

É possível barrar o golpe de estado jurídico-
-midiático. É preciso tomar as ruas nesta sexta-
-feira (18/03) e defender a democracia. É preciso 
alertar a todos que o golpe não é contra Dilma, 
mas contra todos nós. Não importa a cor da roupa.

Rua Neli Pelegrino - altura da
Praça da Figueira - São Caetano do Sul

AqUi tem
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bandido ou herói? 

A história tem alguns atenu-
antes que marcam a humanida-
de e algumas comparações sem-
pre são muito pertinentes no 
imaginário das pessoas. Quem 
um dia olhou para alguém e dis-
se: Nossa como você se parece 
com alguém que eu conheço! 

Existem alguns fatos que se 
assemelham no seu contexto e 
que muitas vezes provocam uma 
reflexão acerca de sua relevância. 

para os católicos como eu, 
domingo próximo se celebra o 
Domingo de ramos, que mar-
ca o início das celebrações da 
Semana Santa. O que se cele-
bra nesse Domingo de  ramos?  
trata-se de um determinado mo-
mento em que Jesus entra na ci-
dade de Jerusalém e é recebido 
pelo povo como rei, o saudando 
com ramos de oliveira. 

Se continuarmos a história, 
pouco tempo depois deste fato, 
Jesus é levado a julgamento, 
este mediado pelo rei Herodes, 
que, diga-se de passagem, não 
encontrou motivos para conde-
ná-lo, aquele mesmo povo se 
faz presente neste momento 

mórdios de nossa história, ele, 
Lula, consegue em 2002, pela 
via democrática, ser eleito pre-
sidente da república, mediante 
um apelo popular  muito forte. 

Oito anos à frente do governo 
federal ele chega a quase uma 
unanimidade nacional  em apro-
vação de suas políticas sociais 
implantadas no brasil e de todas 
as políticas que  contribuíram 
para tirar milhões de pessoas 
da condição de pobreza extre-
ma, outras tantas terem acesso 
à universidade e  a inúmeros di-
reitos conquistados pela classe 
social mais pobre deste país. 

E nos dias hoje, uma par-
te significativa deste mesmo 
povo que carregou Lula no colo, 
o  chamam de ladrão e querem 
vê-lo atrás das grades de uma 
prisão. talvez eu esteja  louco, 
mas, o tempo e as pessoas, 
sem nenhuma sombra de dúvi-
das, costumam ser  implacáveis 
com seus “heróis”. 

E algumas perguntas acabam 
por ser inevitáveis: Jesus era 
bandido ou herói? – E Lula? 

histórico e pede a crucificação 
de Jesus. 

Longe, mais muito longe de 
comparar Jesus com Luiz inácio 
Lula da Silva, mas não resisto 
em dizer que vejo uma enorme 
semelhança desses dois fatos. 
Esse mesmo Lula que lutou con-
tra a ditadura e se dispõe a fa-
zer um enfrentamento político 
contra uma  elite  que  possui 
em mãos o domínio do poder 
econômico, midiático, cultural, 
ideológico etc., desde os pri-

leonardo Campos*

*leonardo J. d. Campos é  
gestor público.
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S. Bernardo entrega teatro do 
CEU Vila S. Pedro na segunda

Centro de Atletismo. 
O teatro finaliza o projeto ini-

cial do CEU Regina Rocco Casa. 
Com investimento de R$ 6,8 mi-
lhões, o espaço cultural conta com 
área de cenografia, mesa de som, 
camarins individuais e coletivos, 
entrada de serviço, sala de recep-
ção, bilheteria e tela para projeção 
de filmes e apresentações. 

A cerimônia de inauguração 
desta segunda contará com apre-
sentação de violeiros e de crianças 
do programa Tempo de Escola, 
que integram oficinas de música 
no contraturno escolar. “A ideia é 
que (o CEU) possa ser uma refe-
rência de esporte, cultura e lazer 
dividido com a comunidade. As 
crianças têm oficinas de teatro 
e de música e poderão utilizar o 
espaço como cena dessas ativida-
des”, afirmou a secretária adjunta 
de Educação, Stella Chicchi. 

Com a entrega do teatro, ati-
vidades da Secretaria de Cultu-
ra poderão ser descentralizadas 
e desenvolvidas também no 
CEU, assim como já acontece 
com o auditório do Cenfor-
pe (Centro de Formação dos 

Profissionais da Educação), no 
bairro Planalto. “A ideia é ter 
mais uma casa de cultura para a 
cidade, que possa oferecer tanto 
espetáculos gratuitos como es-
petáculos com acesso popular”, 
avaliou a secretária adjunta. 

Além do CEU Regina Rocco 

Casa, estão em funcionamento 
na cidade as unidades Celso Da-
niel, no bairro Cooperativa, com 
vagas para creche, pré-escola, 
educação infantil e fundamental, 
e Luiz Gushiken, no Parque Ha-
waí, região do grande Alvaren-
ga, com atendimento de creche 

e educação infantil. Até abril, 
também será entregue o CEU 
Jardim Silvina, com capacidade 
para 1,2 mil alunos de zero a 10 
anos. O complexo terá posterior-
mente um teatro semelhante ao 
que será inaugurado nesta segun-
da na Vila São Pedro. 

Com capacidade para com-
portar cerca de 500 espectado-
res, o teatro construído no CEU 
(Centro Educacional Unificado) 
Regina Rocco Casa, na Vila São 
Pedro, em São Bernardo, será 
inaugurado nesta segunda-feira 
(21/03). O intuito é que o espaço 
cultural de aproximadamente 4 
mil metros quadrados seja utili-
zado tanto por estudantes matri-
culados no complexo educacional 
como pela comunidade externa. 

O centro educacional da Vila 
São Pedro foi o primeiro a ser 
inaugurado na cidade, em 2012, 
com área total de 170 mil me-
tros quadrados e 90 salas de aula. 
O conceito do CEU é unir, em 
um mesmo ambiente, atividades 
educacionais, de cultura e lazer. 
No local, o atendimento escolar 
é oferecido a 4,2 mil estudantes 
de zero a 10 anos em creche, edu-
cação infantil e fundamental. Na 
área esportiva, o equipamento ga-
nhou recentemente duas quadras 
poliesportivas e já conta com o 

rosângela dias
rosangela@abcdmaior.com.br

Espaço cultural que poderá abrigar até 500 pessoas será utilizado por alunos e comunidade 
ANDriS bOvO

Com a entrega do teatro, na segunda, a prefeitura de São bernardo finaliza o projeto inicial do CEU vila São pedro

cidades
minicurso santo André

 Planetário de Santo André está com inscrições abertas, até 22 de 
março, para curso para professores que participarão com alunos na 
Olimpíada de Astronomia. Informações: sabina@santoandre.sp.gov.br.

(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 !

Estamos Cadastrando Pacientes para Implantes Dentários 
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O Dia Mundial de Elimina-
ção da Discriminação Racial, 
celebrado nesta segunda-feira 
(21/03), será de reflexão na 
UFABC (Universidade Federal 
do ABC). Ao longo do dia, o 
campus São Bernardo recebe-
rá ações como mesa de deba-
te, exibição de filme e cartazes 
desenvolvidos por alunos da 
disciplina de Estudos Étnico-
-Raciais do bacharelado de Ci-
ências e Humanidades. 

A data foi instituída pela 
ONU (Organização das Na-
ções Unidas) em memória ao 
massacre ocorrido na África do 
Sul, na década de 1960.  Ma-
nifestantes contrários à lei que 
restringia a liberdade de circu-
lação de negros foram alvo de 
violência policial que resultou 
em dezenas de mortos e feridos. 

A questão racial tem estado 
em evidência na UFABC. No 
mês passado, a ministra das 
Mulheres, da Igualdade Ra-
cial e dos Direitos Humanos, 
Nilma Lino Gomes, esteve na 
federal para discutir o tema 
utilizando como foco a Década 
Internacional dos Afrodescen-
dentes, de 2015 a 2024, defini-
da pela ONU.   

No ano passado, o assunto 
entrou em discussão na uni-

versidade após o registro de pi-
chações racistas nos banheiros. 
Uma delas, acompanhada do 
desenho de uma suástica (sím-
bolo vinculado ao nazismo), 
dizia: “Negros da UFABC, 
lembrem-se: a vida não tem co-
tas, saindo daqui serão apenas 
uns escravos letrados.” Desde 
sua criação, em 2006, a insti-
tuição reserva 50% das vagas 
para alunos oriundos de escolas 

públicas, além de percentual 
para estudantes negros, pardos 
e índios. 

Acácio Almeida é professor 
da nova disciplina de Estudos 
Étnico-Raciais. Ele conta que 
a iniciativa de promover os 
eventos no dia 21 partiu dos 
alunos e que a ideia é ampliar 
a participação da comunidade 
estudantil no debate.

“Esse é o primeiro quadri-

mestre que a disciplina é ofe-
recida na UFABC e deixei 
que os alunos coordenassem 
o evento. Uma das iniciati-
vas, inclusive, é levar cartazes 
para o interior dos banheiros. 
O objetivo é sair do lugar co-
mum e fazer com que todo 
mundo faça parte da questão”, 
frisou o docente. A inclusão 
da temática História e Cultu-
ra Afro-Brasileira no currículo 

oficial da rede de ensino foi es-
tabelecida por lei federal pro-
mulgada em 2003. 

A programação na UFABC 
terá exibição do filme Vênus 
Negra, das 14 às 17h, e mesa 
de debate aberta ao público 
a partir das 18h com o tema 
O dia 21 e suas implicações: 
sobre o massacre de Shapervil-
le, racismo acadêmico e novos 
rumos. 

UFAbC de São bernardo discute 
discriminação racial nesta segunda
rosângela dias
rosangela@abcdmaior.com.br

Atividades de reflexão serão promovidas por estudantes de Ciências e Humanidades, após aula de Estudos Étnico-raciais 
AMANDA pErObELLi

Em fevereiro, a ministra das Mulheres, da igualdade racial e dos Direitos Humanos, Nilma gomes, esteve na UFAbC para discutir a Década internacional dos Afrodescendentes

procon
 A unidade Móvel do Procon realiza na próxima quarta-feira (23/03) atendimento 

ao público na praça Cardeal Arcoverde, no Centro de São Caetano, das 10h às 16h. 
Na ocasião, a população poderá buscar orientações sobre direitos dos consumidores.

cidades
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Ribeirão comemora 62 anos 
com atrações diversificadas 

junto ao primeiro Festival de 
Bandas Covers da cidade. En-
tre 14h e 18h, diversos gru-
pos trarão grandes sucessos de 
bandas e cantores.

CoVers de sUCesso
Metade das atrações do even-

to será com artistas de Ribeirão 
Pires, como determina a lei de 
fomento cultural do municí-
pio. Bandas covers apresen-
tarão sucessos de Raul Sei-
xas (Banda Ecologia), Legião 
Urbana (O Livro dos Dias) e 
Queen (Classical Queen).

Em tributo a Cazuza, o gru-
po Ideologia fará apresentação 
trazendo grandes sucessos do 
cantor, como a música Exage-
rado. A banda de rock nacional 
é composta por quatro inte-
grantes: Fábio Sanchez como 
vocalista, Rafael Sá na guitarra, 
Laércio Soares no baixo e Ti-
nho na bateria.

O grupo já realizou apre-
sentações no Guarujá, Ma-
naus, Cuiabá, Londrina, Mi-
nas Gerais e diversas cidades 
do Estado de São Paulo. O 
vocalista, Fábio Sanchez, ga-
rante estar preparando um 
repertório especial para o 
aniversário. “Estamos prepa-
rando um show recheado de 
sucessos que apresentará toda 
a trajetória da carreira do Ca-
zuza, com troca de figurino 

para marcar todas as fases de 
sua vida”, declarou.

De acordo com o prefeito 
Saulo Benevides (PMDB), 
o aniversário da cidade fica-
rá além do cultural, trazendo 
também ações sociais. “Outras 
ações fazem parte da progra-
mação deste ano, como o com-
bate ao mosquito Aedes aegypti 
com mutirões promovidos em 
todas as escolas municipais”, 
afirmou o prefeito.

Outra ação de aniversário 
será a Maratona Trilheira, 
que acontecerá no domingo 
(20/03), a partir das 8h, com 
largada no complexo cultural 
Ayrton Senna. A atração inclui 
um percurso de 16 quilôme-
tros de corridas e caminhadas 
nas trilhas da Estância Turísti-
ca. A ação é uma parceira do 
Rotary com a Prefeitura. Ins-
crições e informações pelo site 
www.ativo.com. 

Neste sábado (19/03), Ribei-
rão Pires completa 62 anos. E, 
para comemorar, a cidade terá 
várias atrações gastronômicas, 
musicais e atividades de diver-
sos gêneros para os diferentes 
estilos e gostos dos moradores. 

No dia do aniversário, a 
Festa Gaúcha estará aconte-
cendo na cidade. O evento 
será realizado no complexo 
Ayrton Senna até 27 de mar-
ço, das 12h às 22h, e aos fins 
de semana das 11h às 22h. A 
atração traz costelas gaúchas 
preparadas no fogo de chão, 
como é tipicamente feito no 
Rio Grande do Sul.

A iguaria gaúcha será servi-
da com acompanhamentos, 
mas a atração não fica apenas 
na parte gastronômica. De 
acordo com informações da 
Prefeitura, a festa temática 
também terá danças tradicio-
nais sulistas, venda de jaque-
tas de couro, itens de monta-
ria e artesanatos. 

O complexo Ayrton Senna 
fica na avenida Prefeito Valdí-
rio Prisco, 193, Jardim Itaco-
lomy.

Ainda no que diz respeito à 
gastronomia, a Vila do Doce 
receberá uma exposição de 
produtos derivados do cam-
buci. A fruta típica da região 
também será vendida a quem 
comparecer à praça Central no 
dia do aniversário da cidade.

Por fim, Ribeirão Pires tam-
bém terá mais uma edição do 
evento Sabores de Rua, na 
versão Gostinho Brasileiro. 
Mostrando diversos setores da 
gastronomia do País, 14 par-
ticipantes estarão presentes 
representando as cinco regiões.

O evento gastronômico vai 
ocorrer na praça Central, ao 
lado da Vila do Doce, neste 
final de semana (19 e 20/03), 

redação
pauta@abcdmaior.com.br

Entre as ações haverá música, festival gastronômico e caminhada em trilhas da Estância turística
rODrigO piNtO

Entre as programações de aniversário do município está uma exposição de produtos derivados do cambuci, fruta típica da região, que será realizada na vila do Doce

roubo de veículos
 PM flagrou dois jovens de 16 anos roubando carro no cruzamento 

das ruas Airó e Rui Barbosa, na Vila Gilda, em Santo André. A dupla 
usava réplica de pistola para render as vítimas e tomar veículos.

trAnsplAnte 
Após 14 dias,  o transplante de medula óssea de Felipe Martins, 
3 anos,  “pegou”, o que significa que a cirurgia deu certo.  O 
menino de São Bernardo volta para casa nesta sexta (18/03).



Deputados estaduais do PT 
e lideranças do partido agre-
didas durante a manifestação 
em apoio ao ex-presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva, na noite 
da última quarta-feira (16/03), 
creditam ao juiz Sérgio Moro e 
à cobertura da imprensa a res-
ponsabilidade pelos confrontos 
radicalizados pelo Brasil. O cli-
ma de “barbárie” ganhou força 
após Moro apresentar gravação 
ilegal de uma conversa irrele-
vante entre a presidente Dilma 
Rousseff e Lula.

Entre os agredidos estão os 
parlamentares Teonilio Barba e 
Luiz Turco, atacados por mani-
festantes que defendem o golpe 
com empurrões e xingamentos, 
quando chegavam à porta do 
apartamento de Lula, na ave-
nida Prestes Maia, em São Ber-
nardo, onde o ato era realizado. 

“É um momento de muita 
tensão e preocupação. Mas os 
grandes responsáveis por isso 
são Moro e as grandes mídias, 
que vazaram de forma seletiva 
conversas de Lula e Dilma. O 
juiz violou o estado democráti-
co de direito. Moro com a aju-

da da imprensa criou um esta-
do de violência”, avaliou Barba.

Luiz Turco, que chegou à 
manifestação junto com Barba, 
acredita que há um descontrole 
da segurança pública estadual e 
dos articuladores da tentativa de 
golpe no Brasil. “Há um descon-
trole muito grande. A manifes-

tação é um direito de todos, mas 
é preciso ter respeito e tolerân-
cia. No último dia foram vários 
relatos de agressões. É preciso ter 
cautela e muita responsabilida-
de”, disse o petista. 

O ex-deputado federal Van-
derlei Siraque chegou a levar um 
soco no rosto e teve os vidros de 

seu carro quebrados. 
Após o ataque, Siraque regis-

trou B.O (Boletim de Ocorrên-
cia) e cobra apuração da PM. 
“Na verdade, a responsabilidade 
é do Moro e da imprensa. Ambos 
incentivam a onda de agressão e 
o aumento da crise política. É 
uma barbárie. Na manifestação 

na quarta-feira, por exemplo, fui 
agredido gratuitamente. A Po-
lícia Militar, em vez de ajudar, 
me deixou isolado. Não levou 
ninguém para prestar esclare-
cimento. Agora se fosse um de 
nós (petistas) estaria preso. É 
desta forma que estamos lidan-
do”, concluiu. 

Após serem agredidos, deputados 
acusam Moro por clima de barbárie
Karen marchetti
pauta@abcdmaior.com.br

Deputados teonílio barba e Luiz turco, além do ex-deputado federal vanderlei Siraque, foram atacados com socos e empurrões
rODrigO piNtOrODrigO piNtOANDriS bOvO

vanderlei Siraque chegou a levar um soco no rosto Luiz turco afirma que há descontrole na oposiçãobarba afirma que vazaram áudio seletivamente 

Ana do Carmo é nova líder da minoria da Câmara
 A deputada estadual Ana do Carmo (PT) é a nova líder da bancada da 

minoria da Assembleia Legislativa. O grupo é formado pelos partidos PT, 
PCdoB e Psol.

política
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Marinho e tarcisio ganham apoio do grupo de Maurício Soares
 O grupo político do ex-prefei-

to e ex-secretário de São Bernar-
do Maurício Soares, que deixou 
o PT e a Prefeitura para apoiar a 
oposição, anunciou que perma-
necerá apoiando o prefeito Luiz 
Marinho e o pré-candidato ao go-
verno pelo PT, Tarcisio Secoli, na 
última quarta-feira (16/03). 

Mais de 100 pessoas oficializa-
ram o rompimento com o grupo 
de Maurício Soares. 

Marinho e Tarcisio, que esti-
veram presentes durante o en-
contro, realizado no diretório 
municipal do PT, reafirmaram a 
importância dos apoios. 

“A continuidade do apoio vai 

contribuir para que todos nós 
possamos fazer o melhor gover-
no que essa cidade já viu, o que é 
reconhecido pelo próprio Maurí-
cio”, afirmou Luiz Marinho.

No fim do mês passado, o ex-
-prefeito anunciou que deixaria 
o PT e o governo Marinho. A 
justificativa foi falta de espaço 
dentro da gestão. A atitude de 
Maurício Soares não foi enca-
rada, necessariamente, como 
uma novidade. Em 2008 che-
gou a alardear a saída do grupo 
político liderado pelo ex-prefeito 
William Dib (PSDB) para apoiar 
Marinho, mas desisitu. 

(Karen marchetti)

DivULgAçãO

Encontro que selou parceria e retirou apoiadores de Maurício Soares foi realizado no diretório municipal do pt de São bernardo



Paulista terá ato contra golpe; 
segurança está garantida

ta-feira (17/03), a Frente Brasil 
Popular, que reúne movimentos 
sociais, partidos políticos e sin-
dicatos contra o golpe, garantiu 
junto à Secretaria de Segurança 
Pública de São Paulo que have-
rá segurança contra confrontos. 

Além disso, de acordo com 
a assessoria de imprensa, o se-

cretário de Segurança, Alexan-
dre de Moraes, confirmou que 
formulou acordo com os gru-
pos pró-golpe, que se compro-
meteram a sair da Paulista na 
sexta. O mesmo procedimento 
foi adotado no último domingo 
(13/03), durante ato que defen-
deu a destituição da presidente.

Além da CUT, participam 
da organização do ato o MST 
(Movimento dos Trabalhado-
res Sem Terra), a UNE (União 
Nacional dos Estudantes) e o 
MTST (Movimento dos Traba-
lhadores Sem-Teto). 

“Nós aprendemos na ditadu-
ra a resistir contra os ataques 

da direita. Somos uma catego-
ria que já está calejada da luta. 
Honraremos a nossa camisa e 
vamos arregaçar as mangas. Se-
remos destaque nesta sexta na 
defesa da democracia”, afirmou 
o presidente do Sindicato dos 
Metalúrgicos do ABC, Rafael 
Marques.  

A avenida Paulista receberá 
nesta sexta-feira (18/03) mais 
um protesto: desta vez, os ma-
nifestantes irão defender a 
presidente Dilma Rousseff e o 
ex-presidente e atual ministro-
-chefe da Casa Civil, Luiz Iná-
cio Lula da Silva, contra o golpe 
jurídico-midiático encabeçado 
pelo juiz Sérgio Moro. A con-
centração ocorre no vão livre do 
Masp (Museu de Arte de São 
Paulo), a partir das 16h.  

“Eu sou um representante 
da classe trabalhadora e sei que 
trabalhadores só têm direitos e 
conquistas na democracia. Em 
geral, golpes ceifam o direito 
e escravizam os trabalhadores 
para o capitalismo. Portanto, 
trabalhadores, defendam a de-
mocracia, pois o golpe não é 
contra a Dilma, é contra você”, 
afirmou o presidente da CUT 
(Central Única dos Trabalhado-
res), Vagner Freitas. 

Diante da ameaça de que 
manifestantes defensores da 
destituição da presidente Dil-
ma pretendiam permanecer na 
avenida Paulista após protestos 
realizados nesta quarta e quin-

redação
pauta@abcdmaior.com.br

Manifestação será em defesa da democracia e do estado de direito, contra ataques fascistas
pAULO piNtO/FOtOS pUbLiCAS

Apesar de tentativa de manifestantes pró-golpe, secretaria garante que av. paulista está reservada para ato organizado pelas centrais sindicais e movimentos sociais

educação em diadema
 O PT de Diadema apresentou na Câmara nesta quinta-feira 

(17/03) proposta que pretende incluir as creches conveniadas junto 
à Prefeitura nas diretrizes do Plano Muncipal de Educação.

ViCe qUAse esColhido
O líder do prefeito Paulo Pinheiro (PMDB) na Câmara, vereador 
Jorge Salgado, deixou o Pros e se filiou ao PTB. A mudança dá 
sinais de que o parlamentar pode ser o vice do peemedebista.
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paço de Santo André tem ato em defesa de Lula e Dilma
Manifestantes contrários e fa-

voráveis ao ex-presidente e atual 
ministro-chefe da Casa Civil, 
Luiz Inácio Lula da Silva, se reu-
niram nesta quinta-feira (17/03) 
no Paço de Santo André. Cer-
ca de 300 pessoas de vermelho 
gritaram palavras em defesa da 
democracia e contra o golpe 
que pretende depor a presidente 
Dilma Rousseff. Enquanto isso, 
50 manifestantes pediam que a 
presidente renunciasse. 

A Polícia Militar reforçou a 
segurança no local, separou os 

dois grupos com objetivo de 
evitar confrontos. Mesmo as-
sim, faixas dos dois lados foram 
queimadas e houve hostilidade. 

As confusões, ainda que pe-
quenas, ocorreram durante a 
concentração para o ato políti-
co. A polícia conseguiu acalmar 
os ânimos e a manifestação se 
encerrou de maneira pacífica, 
com discursos de lideranças em 
defesa da democracia.

“Não vamos aceitar o golpe e, 
por isso, estaremos nas ruas. Es-
tão enlouquecendo, com medo 

de que o ex-presidente Lula 
consiga ajudar Dilma a fazer o 
Brasil retomar seu rumo de cres-
cimento”, afirmou o deputado 
estadual e presidente do PT de 
Santo André, Luiz Turco.

“Os que defendem o golpe 
estão movidos pelo ódio, que 
os cega. Temos várias ações 
tramadas em conjunto do Ju-
diciário e da mídia. Se não 
houvesse as redes sociais terí-
amos ainda mais dificuldade”, 
garantiu o secretário de Cultu-
ra, Tiago Nogueira. 

A ofensiva nas ruas, que está 
levando o País à conflagração 
social, começou após o juiz Sér-
gio Moro determinar que fosse 
grampeado um telefonema da 
presidente Dilma para Lula, 
para discutir detalhes da nome-
ação. Juristas consideraram con-
denaram a ação do juiz.

sessão tUmUltUAdA
Antes do ato, a sessão ordiná-

ria da Câmara de Santo André 
esquentou, com bate-boca entre 
vereadores do PT e dos demais 

partidos. A confusão começou 
após discurso do parlamentar 
Edson Sardano (PTB), atacan-
do as conquistas sociais e eco-
nômicas da gestão do ex-presi-
dente Lula. A fala foi rebatida 
pelos petistas.

“Querem inviabilizar o de-
bate e nos desestabilizar. O 
clima de ódio foi transferi-
do para a Câmara”, afirmou 
o vereador Alemão Duarte 
(PT). (Com informações de 
Gislayne Jacinto) 

(redação)
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A partir de abril, as fábricas 
instaladas em Diadema serão 
destinos para jovens carentes 
do município explorarem, por 
meio do turismo industrial. A 
iniciativa coordenada pela Se-
cretaria de Desenvolvimento 
Econômico terá diversas fases 
até chegar na atração de em-
presários de outros Estados 
para visitas ao parque indus-
trial do município. Para este 
objetivo, uma rede hoteleira 
está em negociação para se ins-
talar na cidade.

Para iniciar o projeto, cinco 
indústrias já sinalizaram aber-
tura das fábricas: Prensas Schu-
ler, YPF, Fronius, Decoridea 
e Sanko Espumas. De acordo 
com o secretário Jorge Bialli, a 
ideia é trazer as experiências de 
outros municípios, como São 
Bernardo e Mauá, que já inicia-
ram a modalidade do turismo 
industrial, mas com característi-
cas diferentes, seguindo as limi-
tações da cidade.

“Esse é um projeto antigo que 
tenho, de inserir jovens caren-
tes nas empresas que podem 
potencializar o futuro profissio-
nal deles. Mas também vamos 
atender a população em uma 
segunda etapa e abriremos para 

empresários de outros Estados 
quando fecharmos negociações 
com uma rede de hotéis para a 
cidade, que não possui estrutura 
ainda nesse aspecto”, afirmou.

hotel
De acordo com o secretário, 

uma empresa – que ainda não 
pode ter o nome revelado – está 
avaliando proposta do muni-
cípio, mas outras interessadas 
podem ser consideradas neste 
processo. 

O local indicado por Bialli 
para a instalação do hotel é a 
região central do município, 
próximo à saída do quilômetro 
18 da rodovia dos Imigrantes. 
“Precisamos entrar no turismo 
industrial, mas sabemos que 
para ampliá-lo teremos de atrair 
novos serviços para atender a 
demanda”, disse.

Inicialmente, as visitas às fá-
bricas serão divididas em turmas 
de 10 a 15 estudantes das esco-
las públicas da cidade. A segun-
da etapa do projeto está prevista 
para agosto, com a abertura de 
grupos para a população em ge-
ral interessada em conhecer as 
instalações das empresas.

fAltA reConheCimento
Enquanto a secretaria muni-

cipal identifica o primeiro pas-
so para entrar no turismo in-

dustrial, o coordenador do GT 
(Grupo de Trabalho) Turismo, 
do Consórcio Intermunicipal, 
Fernando Bonísio, não reco-
nhece a iniciativa e a caracteriza 
como uma ação social. “Levar 
jovens carentes para conhecer 
indústrias é algo social, por-
que o turismo industrial é para 
potencializar investimentos e 
inovação, com a abertura das 
fábricas com foco principal em 
empresários de outras regiões, 

além, claro, da população em 
geral”, considerou.

O coordenador ressaltou, 
ainda, que a organização e for-
malização destas iniciativas in-
dustriais necessitam de maior 
engajamento dos demais mu-
nicípios da Região, que podem 
seguir o modelo consolidado de 
turismo industrial praticado em 
São Bernardo. “Mauá sinalizou 
o início das visitas neste ano, 
mas não foi pra frente. Santo 

André também está em ritmo 
lento e agora Diadema acha que 
está fazendo [turismo indus-
trial], mas na verdade não. Falta 
conhecimento sobre o assunto e 
isso é simples de resolver, por-
que temos o GT para isso.”

Em São Bernardo, o turismo 
dentro das fábricas foi iniciado 
em 2013 e até o momento cerca 
de 2.700 visitas foram realizadas 
em 12 indústrias instaladas no 
município. 

Diadema inicia turismo industrial
com jovens carentes a partir de abril
iara Voros
iara@abcdmaior.com.br

iniciativa da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico tenta atrair rede hoteleira para atender demandas futuras

laboratório abre quatro vagas em santo André
 A unidade de Santo André do laboratório de análises clínicas Biofast está 

recrutando para os cargos de recepcionista e auxliar de laboratório. Para mais 
informações, acesse www.abcdmaior.com.br.

economia

gM desconsidera 130 trabalhadores de engenharia em novo lay-off
Em nova reunião realizada 

nesta quinta-feira (17/03), a 
General Motors demonstrou a 
intenção de não incluir os cerca 
de 130 trabalhadores do setor 
de engenharia experimental, co-
nhecido como PPO, no acordo 
de criação de novo período de 
lay-off (suspensão do contra-
to de trabalho) em andamento 
desde a semana passada. Este 
grupo de funcionários ainda 
está suspenso após a prorroga-
ção do lay-off, que venceu no 
último dia 7, por mais 30 dias.

Para o vice-presidente do 
Sindicato dos Metalúrgicos de 
São Caetano, Francisco Nunes, 
a montadora pretende demitir 
parte desses trabalhadores devi-
do aos altos salários e à ociosida-
de da área. “A empresa disse que 
não há muitos projetos em an-
damento e quer efetuar demis-
sões, mas vamos continuar com 
as negociações para conseguir 
integrar essa turma no acordo, 
ou parte dela”, afirmou.

Na tarde desta quinta, am-
bas as partes não chegaram a 

um acordo sobre as condições 
elencadas pela empresa para 
aceitar a criação do novo perí-
odo de lay-off a partir de 8 de 
abril. Mas alguns itens foram 
alterados pela montadora des-
de a contraproposta que foi 
apresentada pelo sindicato na 
reunião realizada nesta quarta-
-feira (16/03). Entre eles está a 
compensação do banco de horas 
um sábado por mês; não repor a 
inflação nos salários deste ano, 
repor 60% no próximo ano e o 
restante depositar em forma de 

abono junto com a PLR (Par-
ticipação nos Lucros e Resul-
tados), e voltar a indexação ao 
normal em 2018.

AdiCionAl notUrno
“Os itens que não queremos 

discutir são a redução do adicio-
nal noturno de 30% para 25% 
e a retirada da estabilidade por 
doença de trabalho para os fu-
turos admitidos na empresa”, 
comentou Nunes.

A empresa sugeriu que o novo 
período de lay-off seja de cinco 

meses, prorrogáveis por mais 
três, sendo que a proposta do 
sindicato é prorrogar por mais 
cinco meses.

Para dar sequências às ne-
gociações, a empresa e o sin-
dicato marcaram nova reunião 
para a próxima terça-feira 
(22/03), às 9h, para tentar 
chegar a um acordo, uma vez 
que os 30 dias a mais de lay-off 
concedidos pela empresa aos 
cerca de 1.000 trabalhadores 
vencem em 8 de abril.  

(Iara voros)

ANDriS bOvO

YpF é uma das cinco empresas que já sinalizaram abertura de suas linhas de produção para o início do projeto na cidade
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do inquérito que investiga Lula, 
poucas horas depois de o Palácio 
do Planalto confirmar que o ex-
-presidente ocupará a Casa Civil.

Já a seccional da OAB do Rio 
de Janeiro criticou a divulgação 
da conversa entre Lula e Dilma, 
dizendo estar preocupada com a 
preservação da legalidade e dos 
pressupostos do Estado Demo-
crático de Direito.

“O procedimento do magis-
trado [Sérgio Moro], típico dos 
estados policiais, coloca em risco 
a soberania nacional e deve ser re-
pudiado, como seria em qualquer 
República democrática do mun-

do”, diz a seccional, alegando que 
Moro fez uma divulgação seletiva 
para órgãos de imprensa. 

“É fundamental que o Poder 
Judiciário, sobretudo no atual ce-
nário de forte acirramento de âni-
mos, aja estritamente de acordo 
com a Constituição e não se deixe 
contaminar por paixões ideológi-
cas. A serenidade deve prevalecer 
sobre a paixão política, de modo 
que as instituições sejam preserva-
das”, conclui a nota.

Já a seccional da OAB da Bahia 
convocou às pressas uma reunião 
extraordinária de seu Conselho 
Pleno estadual para tratar da 

“ilegalidade do vazamento ju-
dicial do grampo que envolve a 
presidenta da República”, além 
da divulgação de um “desagravo 
ao presidente nacional da OAB, 
Claudio Lamachia, e assuntos re-
ferentes ao impeachment da pre-
sidente Dilma”.

A OAB do Distrito Federal 
considerou inaceitável o con-
teúdo dos diálogos entre Lula 
e Dilma. Para o presidente da 
seccional, Juliano Costa Couto, 
“as conversas mantidas pelo ex-
-presidente da República e atual 
ministro da Casa Civil, Luiz Iná-
cio Lula da Silva, com diversas 

autoridades, inclusive com a pre-
sidente Dilma Rousseff, revelam 
tratativas nada republicanas, as 
quais não têm mais lugar na mo-
derna sociedade brasileira”. 

Ato pelA legAlidAde 
Estudantes e professores da 

Faculdade de Direito da USP 
(Universidade de São Paulo) re-
alizaram na noite desta quinta-
-feira (17/03) um ato público 
na sede da instituição. A moti-
vação foi reivindicar legalidade 
nos processos da operação Lava 
Jato e cobrar uma ação mais 
progressista do Judiciário. 

A diretoria nacional da OAB 
(Ordem dos Advogados do Bra-
sil) divulgou nesta quinta-feira 
(17/03) nota à imprensa em que 
afirma que as conversas gravadas 
entre o ex-presidente  Luiz Inácio 
Lula da Silva, a presidente Dilma 
Rousseff e outras autoridades re-
velam “um quadro gravíssimo 
que se abate sobre o país”. 

Os áudios foram tornados pú-
blicos após o juiz federal Sérgio 
Moro, responsável pela opera-
ção Lava Jato, suspender o sigilo 

Agência Brasil 
pauta@abcdmaior.com.br

Advogados condenaram grampos em ligações entre Lula e Dilma, autorizadas pelo juiz Sérgio Moro

nacional/internacional
mujica critica intolerância no Brasil

 A direita brasileira “perdeu toda a racionalidade e 
não quer perder seus privilégios”, afirmou o ex-pre-
sidente uruguaio Pepe Mujica a um diário argentino.

Seccionais da OAB criticam 
vazamento de telefonemas



10  ABCDMAIOR  | 18 a 21 de março de 2016



00 e 00 de agosto de 2015 |  ABCDMAIOR  11

Clássico do ABCD opõe 
momento e treinadores 

rigoso, mas temos que tentar 
anular isso e explorar os defei-
tos. Não estou aqui para dar 
espetáculo no momento. Na 
reta final temos que ser compe-
titivos e não vou abrir mão do 
esforço de cada um. Só assim 
vamos ter confiança para arris-
car um pouco mais”, disse.

Mais tranquilo, porém sa-
bendo da importância do clás-
sico, o treinador do Azulão foca 
a manutenção dentro do grupo 
dos classificados e se possível 
entre os primeiros. “Nosso 
primeiro objetivo é terminar 
dentro dos oito (que avançam 
às quartas de final), consequen-
temente se classificar entre os 
quatro”, definiu. A torcida san-
caetanense ainda não engoliu 
a derrota em casa há dois anos 
para o principal rival e cobra 
uma vitória. Do outro lado, o 
desejo é o mesmo.

“É uma partida importan-
te como qualquer uma. Ainda 
mais por ser clássico temos que 
conseguir os três pontos. Será 
importante para nós, clube e 
torcida, que sempre espera ven-
cer estas partidas”, opinou o 
atacante do Ramalhão Robson, 

que passou pelo rival na última 
temporada.

Também importante no se-
tor ofensivo do outro lado, 
Matheusinho, vindo das cate-
gorias de base do Azulão, não 

vê a hora de a bola rolar. “Te-
nho pensado nesse jogo (antes 
mesmo da partida contra o 
Sorocaba). Clássico é clássico, 
independente da divisão ou ci-
dade”, cravou. 

A manutenção de um traba-
lho e a intenção de mudança 
em outro. É desta forma que 
São Caetano e Santo André 
vão para mais um clássico nes-
te sábado (19/03), às 17h, no 
estádio Anacleto Campanella, 
em jogo que pode valer muito 
pela 15ª rodada da Série A-2 do 
Campeonato Paulista. A parti-
da terá transmissão da rádio 
Master Esporte.

Pelo Azulão, o técnico Luis 
Carlos Martins - atrás apenas 
de Jair Picerni com mais jogos 
à frente do time, segundo o his-
toriador José Pires Mais - está 
há quase um ano e meio no São 
Caetano nesta passagem, dando 
sequência a trabalho promissor, 
de boas campanhas. Atualmen-
te é o vice-líder da competição 
e está próximo de garantir vaga 
nas quartas de final. Do ou-
tro lado, após demitir Luciano 
Dias, o Ramalhão aposta no 
treinador Toninho Cecílio, que 
por enquanto conseguiu uma 
vitória e um empate, e que es-
pera no dérbi recolocar sua nova 
equipe dentro do G-8.

“Eu respeito muito o Martins, 
pela experiência, honestidade. É 
um técnico que conhece muito 
da divisão e é experiente na pro-
fissão, mais do que eu. Traba-
lhei no São Caetano, sou muito 
grato, e sei da força do clube. 
Porém, precisamos da vitória 
e vamos ter que nos superar”, 
analisou Toninho.

A necessidade de um resul-
tado positivo faz que o Santo 
André tenha de arriscar mais, 
apesar da força do adversário 
até aqui no campeonato - que 
perdeu apenas uma vez. “É um 
time muito forte, com o Neto 
no meio, o Matheus que é pe-
rigoso no ataque, assim como 
o Jô, jogador de área, mas com 
mobilidade. Será um jogo pe-

guilherme menezes
guilherme.menezes@abcdmaior.com.br

vice-líder da série A-2 do paulista, São Caetano recebe o irregular Santo André

A pista será das mulheres
 O AFSK, principal campeonato feminino de skate, chega a São Bernardo neste 

sábado (19/03) com a participação de amadoras e veteranas. As inscrições para 
o evento no Parque da Juventude podem ser feitas pelo e-mail afskong@gmail.com

esporte

de primeira 

ágUA sAntA
Sem vencer há quatro jogos, o 
Água Santa volta ao Inamar e 
precisa da vitória contra o Bo-
tafogo neste sábado (19/03), 
às 15h, pela décima rodada do 
Campeonato Paulista. O time 
de Diadema caiu para a terceira 
posição do grupo D e está ape-
nas um ponto acima da zona de 
rebaixamento. Apesar do mau 
momento, o Netuno tem bons 
números no Inamar - onde tem 
duas vitórias e um empate. 

tigre
Lanterna do grupo B do Campe-
onato Paulista, o São Bernardo 
visita a Ferroviária neste domin-
go (20/03), às 18h30. Os nú-
meros não ajudam o Tigre, que 
atualmente ocupa a zona de re-
baixamento, mas o time dirigido 
por Sergio Soares está jogando 
bem. Desde a chegada de Soa-
res, o time do ABCD derrotou o 
São Paulo e fez sete gols em três 
partidas, resolvendo a inoperân-
cia do sistema ofensivo.

Vôlei
Em parceria com o Ministério do 
Esporte e a Pernambucanas, São 
Bernardo lançará neste sábado, no 
ginásio Esporte Benedito Pieralini 
(também conhecido como CREC 
Taboão), a partir das 9h, o projeto 
Sacando para o Futuro. A iniciativa 
atenderá 180 crianças e adoles-
centes de 10 a 18 anos, de baixa 
renda, matriculados em institui-
ções públicas de ensino, utilizando 
os conceitos técnicos do vôlei para 
o desenvolvimento de habilidades 
e capacidades físicas.

VárzeA
A Copa Amizade conhecerá os fi-
nalistas neste domingo. No campo 
do Guaraciaba, Vila Junqueira e 
Guaraciaba medem forças às 10h. 
No mesmo horário, no Juá, Scor-
pions e Stella jogam pela outra 
vaga na decisão do torneio.

rODrigO piNtO

toninho Cecílio assumiu o Santo André há pouco tempo e já vai para o clássico contra o São Caetano
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agenda

sAnto André
cINemA
Continuando com a programação 
da Mostra Orson Welles, que reúne 
obras do cineasta estadunidense, 
o auditório Heleny Guariba (Paço 
Municipal, s/nº, Centro) exibirá 
neste sábado (19/03), a partir das 
19h, o filme Mr. Arkadin – Grilhões 
do Passado. Na história, o milioná-
rio Arkadin reclama de amnésia e 
contrata um detetive amador para 
investigar o seu passado. Entrada 
franca. Mais informações com a 
Escola Livre de Cinema e Vídeo: 
4461-4181.

são BernArdo
lIterAturA
O Clac – Centro Livre de Artes Cê-
nicas (praça São José, s/nº, Baeta 
Neves) receberá neste sábado 
(19/03), a partir das 19h, a autora 
Adélia Nicolete, que vai ler trechos 
de sua nova peça, Ponto Corrente. 
O texto aborda a luta das mulhe-
res do ABCD contra a ditadura 
militar, de 1964 a 1985. Após a 
leitura, haverá roda de conversa 
para debater o processo criativo, 
assim como a pesquisa e a cria-
ção dramatúrgica. Entrada franca. 
Informações: 4125-0582.

são CAetAno
músIcA
O espaço Hipérion (avenida Goi-
ás, 1.060, Centro) receberá nes-
te sábado (19/03), a partir das 
23h, a primeira edição do evento 
Samba da Gema. A iniciativa tem 
como objetivo trazer nomes que 
resgatem o samba de raiz cario-
ca. Na apresentação, estarão o 
compositor Toninho Gerais, que 
lançará o novo CD, e a cantora 
e instrumentista Dayse do Ban-
jo. Os ingressos custam entre R$ 
15 e R$ 30. Mais informações: 
2771-0016.

Músico Adolar Marin cria programa no Youtube em que recebe artistas independentes em sua casa

programa Na Minha Casa
convida a arte para entrar 

Em 2015 o cantor e compo-
sitor andreense Adolar Marin 
resolveu fazer diante das câmeras 
o que já fazia por gosto e profis-
são: receber amigos músicos para 
tocar junto e bater papo. Surgiu 
aí o programa Na Minha Casa, 
que virou canal no YouTube, e o 
quadro Dica sem Jabá, que a cada 
edição mostra o trabalho de um 
artista independente.

Com mais de 25 anos de estra-
da, Adolar teve oportunidade de 
dividir o palco e também de ser 
plateia de músicos dos mais varia-
dos gêneros e regiões brasileiras. 
Com esses artistas Adolar divide, 
além do amor à arte, o desejo de 
que a cena independente encon-
tre os caminhos da divulgação 
e do reconhecimento. “Como 
tenho em casa uma coleção de 
CDs desses artistas e conheço essa 
produção, ouço, opino etc., me 
veio a ideia de um programa que 
contemplasse as duas coisas: mos-
traria um artista ao vivo, tocando 
e batendo papo comigo, e outro, 

que seria representado por sua 
obra, seu CD. Daí nasceu o Na 
Minha Casa e o quadro Dica Sem 
Jabá dentro do programa.” 

Até agora tudo foi feito de for-
ma bastante intuitiva e tem dado 
certo. O programa já entrou favo-
rito em campo, tendo em vista a 
quantidade de artistas talentosos 
que temos no ABCD e próximos 
a Adolar Marin. “Não houve uma 
regra rígida para a escolha de con-
vidados. Apenas nos reunimos, 

eu, Solange Rocco e Fernando 
Freitas, e procuramos um consen-
so em nossas opiniões, partindo 
do princípio de que a diversifica-
ção de estilos seria um fundamen-
to básico, inclusive para o progra-
ma ser atrativo”, contou Adolar. 

Solange Rocco e Fernando 
Freitas correspondem à equi-
pe do Na Minha Casa junto ao 
apresentador. Adolar é roteirista, 
entrevistador e músico de apoio; 
Solange é produtora executiva e 

responsável pelos bastidores das 
gravações; e Fernando é diretor 
geral, que cuida de áudio, vídeo, 
iluminação, edição e finalização 
dos programas. Com esse time, 
o programa é gravado e ganha as 
redes a cada 15 dias. “Gostaria 
inclusive de dizer que estamos 
procurando pequenos apoiadores 
para que possamos fazer um pro-
grama ainda melhor. Essa ajuda 
será fundamental para seguir-
mos”, enfatizou. 

marina Bastos
marina@abcdmaior.com.br

A internet destituiu as grava-
doras e a grande mídia do poder 
de decidir quem será conhecido. 
As redes sociais, por exemplo, se 
tornaram uma forte ferramenta 
de divulgação e canal de comuni-
cação com o público para artistas 
independentes. Adolar Marin 
reconhece o poder das redes e 
tenta trazer luz a trabalhos de 
qualidade e trajetórias artísticas 
muitas vezes ainda desconhecidas 
do grande público. Entretanto, 
Adolar pondera que é preciso fa-

zer com que as ações extrapolem 
o mundo virtual.

“Precisamos da internet  como 
aliada do mundo real, principal-
mente na cultura. Precisamos da 
internet para difundir, informar e 
formar novos públicos para além 

do virtual. Um público que, além 
do curtir e compartilhar, saia de 
casa e frequente bons eventos, sho-
ws, exposições, que compreenda a 
cultura como manifestação de um 
povo. Tendo a internet como alia-
da, ótimo, senão cai no vazio.” 

A Vida íntima da linhas
 O Sesc Santo André (rua Tamarutaca, 302, Vila Guiomar) segue com a exposição de desenhos 

A Vida Íntima das Linhas, até 06/06. A visitação é de terça a sexta-feira, das 10h às 21h30, e 
aos sábados, domingos e feriados, das 10h às 18h30. Grátis. Informações: 4469-1200.

cultura

O papel da web na difusão da cultura

DivULgAçãO

Adolar Marin compartilha com artistas do brasil todo não só o amor à arte, mas o desejo que a cultura independente seja valorizada e divulgada, e para isso criou o próprio canal

VAi em CAsA

     Os programas são quinzenais e a segunda temporada vai iniciar entre 6 
e 7 de abril. Os artistas que quiserem participar podem entrar em contato 
pelo perfil do “Na Minha Casa” pelo facebook ou por meio do canal do 
YouTube. 



DivULgAçãO

autos
18 A 21 de mArço de 2016

fábrica brasileira da hyundai, localizada em piracicaba (sp), passa a exportar carros produzidos no 
Brasil; primeiro lote de 600 unidades é da versão aventureira do carro. pág. 16

Também tem HB20 
no Paraguai
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Se o equipamento não gelar o ambiente na sua capacidade máxima pode ser que já houve perda do gás

revisar o ar-condicionado 
faz muito bem para a saúde
Falta de cuidados com o equipamento provoca mal-estar e doenças respiratórias

Sensação de calor e ar-condicio-
nado do carro visivelmente sujo 
e que não funciona direito. Não 
é preciso muito tempo exposto a 
essa situação para surgirem con-
sequências: suor, cansaço, rinite, 
tosse e mal-estar. Isso acontece, 
provavelmente, pela falta de ma-
nutenção no aparelho. A revisão 
neste item deve ser feita pelo me-
nos uma vez a cada dois anos, em 
oficinas autorizadas.

Quando se nota que o equipa-
mento não gela, a causa mais co-
mum para isso é a falta do gás. O 
sistema perde naturalmente, em 
média, 50 gramas de gás por ano, 
de acordo com técnicos da Ofi-
cina Brasil, uma rede que presta 
serviços especializados para veí-
culos.  Um  carro  popular, como 
o Uno Mille da Fiat, por exemplo, 
usa em seu ar-condicionado cerca 
450 gramas desse insumo. Caso 
não haja reposição e tratamento 
a cada dois ou três anos, a perda 
total pode ser de até 150 gramas. 
Com essa baixa no nível e tam-
bém com o desgaste do gás pelo 
tempo, a eficiência do aparelho 
fica prejudicada.

Então, o motorista vai ficar com 
aquele desejo de abrir as janelas 
quando está calor lá fora, mesmo 
com o equipamento funcionando 
no máximo de sua capacidade.

Mas não é só isso que causa mal-
-estar nos ocupantes do carro. A 
sujeira acumulada no aparelho 
provoca o agravamento de doen-
ças respiratórias. O filtro é um po-
tencial acumulador de resíduos e, 
consequentemente, de bactérias, 
vírus, fungos e ácaros. 

Esses micro-organismos entram 

pelas mucosas por meio do ar e 
são um dos causadores ou agrava-
dores da tosse, irritações na gar-
ganta e nariz, falta de ar e chiado 
no peito. 

A dica é que, na hora de revisar o 
carro, o motorista não se esqueça 
de pedir ao especialista que seja 
feita a inspeção de todo o sistema 
do ar-condicionado. Desta forma, 
com o equipamento em ordem, 
são preservados o equipamento e 
a própria saúde do condutor e dos 
passageiros. 

marcelo picolo
marcelo@abcdmaior.com.br

Sp iMAgENS

DivULgAçãO

Quanto tempo faz que você não 
checa o nível do óleo do motor 
do seu carro? O motorista deve 
ser o responsável por essa inspe-
ção periodicamente. Caso este 
esteja baixo ou já tenha passado 
o prazo para a troca, substitua 
ou complete o fluido seguindo as 
recomendações do fabricante e 
as especificações da montadora. 
Assim, evita-se que haja dete-
rioração do produto, o que pode 
acarretar em atrito entre as par-
tes mecânicas e o desgaste pre-
maturo dos componentes.

Nível de óleo

No caminho do ABCD para o Lito-
ral é possível ver a placa na Serra 
do Mar: ‘Desça engrenado’. Por 
quê? O principal motivo é a segu-
rança. Ponto morto em declives 
quer dizer pé no freio. Isto causa 
atrito, superaquecimento e pre-
sença de água no sistema. Com 
isso, aumenta a chance de formar 
bolhas de ar no fluido e a conse-
quente ineficiência do freio, o que 
pode causar acidentes. Descer na 
banguela também aumenta, em 
carros com injeção eletrônica, o 
consumo de combustível. 

Desça engrenado

serviço

autos

emergêNcia
Polícia 190

ambulância 192

Bombeiros 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 7h às 10h e das 17h às 20h 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 Iná-
cio de Anhaia Melo e o Complexo Viário Maria Maluf.

rodízio Telefones Úteis

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

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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bMW e Audi começam a produzir 
dois novos carros de luxo no brasil
X1 e Q3 das duas montadoras alemãs já se tornaram modelos nacionais; ainda não há previsão de vendas

Quem diria, tempos atrás, 
– antes do início da imple-
mentação do Inovar Auto 
pelo governo federal, em 
2011 – que marcas luxuosas 
como a BMW e a Audi iam 
deixar de importar seus car-
ros da Alemanha para fabri-
cá-los por aqui, mesmo. Atu-
almente, pode-se dizer que 
vários modelos vendidos no 
Brasil já são feitos em terri-
tório nacional. Agora, o X1, 
da primeira montadora, e o 
Q3, da outra, também vão 
virar brasileiros.

O novo BMW X1 também 
será inteiramente produzi-
do em Araquari (SC). Sua fa-
bricação já começou no dia 
10. Atualmente, a empresa 
também faz em sua indús-
tria catarinense as séries 1 e 
3, o X3, além do Mini Coun-
tryman. A unidade tem ca-
pacidade para produzir até 
32 mil carros por ano. Faz 
um ano e meio que o pri-
meiro BMW X1 (2015) saiu 
da fábrica e foi para a con-
cessionária para venda. 

Este novo modelo 2016 
vem equipado com o mo-
tor TwinPower Turbo, 2.0 
litros, de quatro cilindros 
em linha flex.

  Nas versões sDrive20i 
GP e sDrive20i X-Line, o 
motor gera 192 cv de po-
tência (a 5.000 rpm) e tor-
que máximo de 280 Nm 
(a partir de 1.250 rpm). O 
carro atinge até 225 km/h 
e acelera de 0 a 100 km/h 
em apenas 7,7 segundos.

 Na versão topo de linha 
xDrive25i, o modelo chega a 
235 km/h e vai de 0 a 100 
km/h em apenas 6,5 segun-
dos. A transmissão é a mes-
ma em todas as versões, a 
automática de oito marchas.

Como quase todo modelo 
de luxo, o preço é bem sal-

gado. O carro é vendido a 
partir de R$ 166.950.

AUdi
 O modelo mais vendido 

em sua categoria da tam-
bém alemã Audi, o Q3, é 
mais um que se tornou na-
cional. Produzido em São 
José dos Pinhais (PR), o car-

ro agora passa a ser o se-
gundo da marca a virar bra-
sileiro. O primeiro é o A3 
Sedan, que começou a ser 
fabricado em solo tupini-
quim em outubro passado.

A maior novidade pare-
ce ser a opção de motor 
1.4 turbo, da nova geração 
(EA211), feito pela dona 

da Audi, a Volkswagen. 
O modelo será o SUV de 
luxo mais barato do País. A 
versão de entrada Attrac-
tion custará R$ 127.190 
se seguir a mesma tabela 
do atual modelo disponí-
vel no mercado, ainda im-
portado. Por enquanto, a 
montadora não divulgou 

as demais características 
deste modelo fabricado 
por aqui. Mas, pelo preço, 
se você tem uma boa re-
serva de dinheiro e quer 
um carro de luxo zero qui-
lômetro, vale a pena espe-
rar por notícias que, com 
certeza, serão divulgadas 
logo pela montadora.

marcelo picolo
marcelo@abcdmaior.com.br

novo santa fé
 O modelo 2016 do utilitário esportivo Santa Fé, da Hyundai, vai 

chegar em breve ao Brasil. O carro virá com mudanças de design e 
versões para cinco e sete lugares. 

mArCh olímpiCo
A Nissan lançará ainda neste mês o March Rio 2016TM, um 
modelo comemorativo à Olimpíada de 2016. Será uma série 
limitada a mil unidades. O preço sugerido é de R$ 53.990.  

Série 3 nacional já está à venda nas concessionárias
A BMW começa a vender em 

suas concessionárias o modelo 
2016 da Série 3. O carro, tam-
bém produzido em Araquari 
(SC), tem mudanças pequenas 
em seu design e conta com no-
vos equipamentos de fábrica.

Os para-choques foram re-
desenhados para darem as-
pecto de maior refinamento 
ao modelo. Faróis e lanternas 
ganharam novos arranjos in-
ternos. Internamente, bancos 
e painel contam com  revesti-
mentos, como o aplique preto 
brilhante em torno dos co-
mandos do ar-condicionado.

São quatro versões diferentes, 
todas equipadas com motor 2.0 

turbo flex de quatro cilindros, 
de 184 cv para as 320i e 245 cv 
para as 328i, com câmbio au-
tomático de oito marchas. A 
configuração de entrada 320i 
Sport custa R$ 163.950. Vem 
equipada com ar-condiciona-
do digital automático, sistema 
de áudio com bluetooth, alertas 
para trocas de marcha atrás do 
volante multifuncional, faróis 
com acendimento automá-
tico, faróis e lanternas com 
leds, rodas de 17 polegadas, 
seletor de modos de condu-
ção, sensor de chuva, bancos 
dianteiros com ajustes elétri-
cos, controles de estabilidade 
e tração e seis airbags. 

FOtOS: DivULgAçãO

Modelo de luxo nacional vem com design ainda mais refinado que seu antecessor

Audi Q3, com motor da volkswagen, virá com custo mais ‘acessível’: r$ 127.190Embora feito em Araquari (SC), bMW X1 terá preço bem salgado: r$ 166.950
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HYUNDAi Hb20 virA prODUtO 
DE EXpOrtAçãO brASiLEirO
versão aventureira do carro nacional feito em piracicaba (Sp) será vendida também para o paraguai

Sucesso no País, o Hyun-
dai HB20 nacional agora vai 
explorar outros mercados. A 
fábrica de Piracicaba, no In-
terior de São Paulo, fechou 
contrato de venda de veícu-
los para o Paraguai. Os pri-
meiros 600 carros já foram 
para lojas da nação vizinha e 
devem ser o marco para que 
a comercialização do veículo 
feito por aqui torne-se inten-
sa também no Exterior.

Os paraguaios, primeira-
mente, compraram a versão 

aventureira do carro. Ou 
seja, o HB20X. A versão 2016 
do veículo está com design 
novo na grade frontal. No 
automóvel, há detalhes cro-
mados. O de entrada já vem 
com direção elétrica e rodas 
de liga leve de 16 polegadas 
com acabamento diamanta-
do. Há também a opção cor 
perolizada Verde Forest.

 A motorização é 1.6 com 
novo câmbio de seis veloci-
dades (manual ou automá-
tico). O modelo está equi-
pado com ar-condicionado 
automático digital, airbags 
laterais, central de entreteni-

mento BlueMedia com espe-
lhamento de smartphones, 
retrovisores rebatíveis e ban-
cos em couro marrom.

Aqui no Brasil, o carro 
na configuração Style com 
câmbio manual sai por R$ 
55.395. Com câmbio auto-
mático, seu preço é de R$ 
59.395. A versão Premium, 
completa, tem preços a par-
tir de R$ 62.395.

A fábrica brasileira é res-
ponsável pela produção 
e venda de toda a famí-
lia HB20: o HB20 (hatch), 
HB20S (sedã) e HB20X 
(aventureiro). 

marcelo picolo
marcelo@abcdmaior.com.br

ducati de brinquedo
 As motos da montadora italiana Ducati vão virar miniatura. A empresa inglesa Meccano 

lançará uma série de réplicas de motocicletas para crianças. A Monster 1200S será a 
primeira a se transformar em brinquedo. Em breve, estará à venda na Europa.autos

FOtO: DivULgAçãO

Fábrica brasileira já enviou 600 unidades do aventureiro Hb20X para os paraguaios


