
Google Street View

DISPUTA POR VAGAS DE ESTACIO-
NAMENTO E INFRAÇÕES EM LOCAIS 
PROIBIDOS SÃO COMUNS

DEVIDO À FALTA DE PLANEJAMENTO REGIÕES IMPORTANTES DE SÃO 
BERNARDO DO CAMPO VIVEM TRANSTORNOS NO TRÂNSITO

CONFIRA A TRAJETÓRIA DE  
SUCESSO DO CORINTHIANS NA 
ÚLTIMA TEMPORADA

Liderado pelo técnico Tite, que 

resgatou o bom futebol, o time alvi-

negro “sobrou” no Brasileirão. Este 

ano, apesar das inúmeras saídas 

de jogadores, o treinador mantém 

o time forte, para disputa da Copa 

Libertadores da América.

PÁGINA 9

RUMORES QUE ENTRARAM 
PARA HISTÓRIA, MENSAGENS 
OCULTAS EM CAPAS DE DISCOS

Suspeitas sobre um acidente cir-

culavam entre os fãs da banda 

britânica The Beatles em 1966. 

Qual seria o ritual enigmático re-

presentado na capa ultracolorida 

do álbum Sgt. Pepper’s lançado 

em 1967 e outras histórias sobre o 

quarteto.

PÁGINA 7

DETALHES A SE OBSERVAR NA
MANUTENÇÃO VEICULAR

Automóveis utilizam tecnologias 

cada vez mais soisticadas, saiba  
como realizar uma boa manuten-

ção com menor custo. As trans-

missões, por exemplo, antes sim-

plesmente denominadas “câmbio”, 

ganharam novas nomenclaturas 

como: dualogic, i-motion, tiptrônic, 

entre outros.

 

PÁGINA 10
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opinião

UM, MAIS UM.
   Fato é que nem 
sempre ‘um mais um’ 
sejam dois nessa vida. 
Na academia da 
pragmática social, 
um mais um, ferin-
do pressupostos ma-
temáticos, resulta, 
sem grandes surpre-
sas, no mesmo ‘um’: 
o ‘um’ comum, que 
descomunalmente 
comunga da repro-
dução do modelo do 
outro. Sem nada a 
agregar, desarma-se 
e tampouco se efe-
tua qualquer possi-
bilidade de continha 

de mais.
De fácil ocorrência, 
porém difícil diag-
nóstico, as transfor-
mações cercam-se 
por barreiras esco-
radas no comodis-
mo e no deixa para 
ver o que acontece. 
O porquê dos por-
quês do que não se 
explica cria o para-
doxo ao qual se as-
siste sem vislumbre 
no bailar dos nossos 
dias. Basta que se 
observe o fato de 
que o deleite da-
quele que se debru-

ça sobre um Hot Dog 
certamente não é o 
mesmo daquele que 
come um cachorro 
quente. Visitar lo-
jas é uma afronta 
aos admiradores do 
shopping; de corpo 
magro todos que-
rem distância, mas 
o engajamento ao 
mundo i tness é pre-
missa para qualquer 
bem-estar. Quiçá 
se tenha um insight 
porque de uma boa 
ideia o inferno está 
cheio.
   E para quê saber 

os porquês?
   A luta pela apre-
sentação de dife-
renciais, tese tão 
defendida nas me-
tas de reveillón, cai 
por terra na medida 
em que a mesmi-
ce comportamental 
que envolve opini-
ões, reações, con-
ceitos e, não menos, 
emoções e sensa-
ções disseminou-se 
em um contexto, 
cujo juízo de valor 
é a banalização dos 
próprios valores, do 
dar importância, do 

dar interesse, do ser 
útil, do dar a vez, 
do passar a chance; 
passa-se, no máxi-
mo, a bola, como 
desencargo das res-
ponsabilidades, áli-
bi para culpados, e 
olhe lá!
   Maquiagem, ape-
nas. 
   Porém, o pó não 
soma; facilmente, 
esvai-se. O que soma 
são atitudes diferen-
ciadas. A derrubada 
da vírgula do: ‘Um, 
mais um’ talvez seja 
o grande desai o 

aos atores desta ge-
ração. Quem sabe 
não esteja aí a fór-
mula da cura para 
depressões e demais 
crises provindas dos 
tempos contempo-
râneos. “Um mais 
um”: um pelo outro 
e bate-se a varinha 
de condão.

CARIN A. REIS SILVA

É Psicopedagoga e colu-
nista deste jornal. Pro-
fessora de Formação 
docente: prái cas e me-
todologias de Ensino em 
Universidades.

editorial

   Um novo tabloide 
para discutir proble-
mas do dia dia na re-
gião de S. Bernardo 
do Campo, essa foi a 
ideia original. Além, 
evidente, de trazer 
assuntos com os quais 
todos nós nos preo-
cupamos. A proposta 
editorial do Página 
Urbana é oferecer 
conteúdo jornalísti-

co elaborado com 
senso crítico, repor-
tagens detalhadas, 
textos opinativos e  
linguagem grái ca 
moderna.
   O jornal será au-
ditado pelo Instituto 
Nacional de Pes-
quisas Monográi cas 
(INPEM). Todos os 
nossos colaboradores 
são altamente qua-

lii cados e integram 
academias reno-
madas, a exemplo 
do próprio conselho 
editorial.
  Eis a primeira edi-
ção, resultado de 
muita garra. A ex-
pectativa é que a 
ela somem-se mui-
tas, realizadas por 
uma equipe com 
vontade de crescer. 
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política

      A entrevista se 
propôs a traçar um 
panorama do cená-
rio político que o lei-
tor vai encontrar nas 
Eleições Municipais 
em 2016. Por isso, 
conversamos com 
o líder do Gover-
no na Câmara de 
Vereadores de São 
Bernardo do Cam-
po, José Ferreira do 
PT-SP. As perguntas 
buscaram esclarecer 
apoios, contrastes e 
rivalidades dos pos-
síveis candidatos em 

outubro. “O nome 
mais forte, que vem 
se consolidando, 
com possibilidade 
de ganhar é o Tarcí-
sio Secoli, do PT - SP, 
a candidatura dele 
vem com um signi-
icativo apoio políti-
co, ele é o candidato 
do Luiz Marinho”, 
airma. Segundo o 
entrevistado o pro-
jeto da atual gestão 
está dando certo e 
deve seguir em fren-
te, pois ainda existe 
muito a ser feito, 

como a continuida-
de das obras para 
combater as en-
chentes.
   Para Ferreira, “O 
grande rival do Tar-
císio nessa disputa 
pela Prefeitura é 
o Orlando Moran-
do, candidato do 
PSDB, ele sim, pos-
sui um nome forte, 
com apoio político 
e empresarial con-
solidado, com possi-
bilidade de disputar 
um segundo turno e 
talvez até vencer a 

eleição”. O cenário 
traçado por Ferreira 
repete localmente a 
polarização nacio-
nal. Ao ser pergun-
tado se um eventual 
impeachment da 
Dilma ou do Eduar-
do Cunha afetaria 
o cenário político 
local, José  Ferreira 
disse que as grandes 
questões nacionais 
não reletem muito 
na cidade. “Aqui o 
que pesa mesmo é 
o caráter regional. 
Quem são as pes-

FAÇAM SUAS APOSTAS, ANO NOVO, INÍCIO DE CAMPANHA
O vereador José Ferreira responde sobre os principais nomes na disputa pela Prefeitura

soas, quem são os 
candidatos, o que 
eles izeram pela ci-
dade. A situação da 
política nacional é 
muito prejudicial a 
todos os brasileiros, a 
crise prejudica a to-
dos, mas as questões 
aqui são mais casei-
ras”.
   Na opinião de Fer-
reira outro nome 
muito importante 
no cenário de São 
Bernardo do Campo 
e que vai entrar em 
uma disputa com os 

outros dois candida-
tos é o Alex Manen-
te, deputado federal 
pelo PPE, pois mui-
tas pessoas e em-
presários o apoiam. 
Ele também citou a 
possibilidade de ser 
eleito o Rafael Mar-
ques, presidente do 
Sindicato dos Me-
talúrgicos, pré-can-
didato pelo PT, por 
ser um nome mais 
jovem e a opção de 
uma nova geração 
assumir a Prefeitu-
ra.

ADRIANA SALERNO
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local

   DA REDAÇÃO

      Falta de planeja-
mento, aumento no 
número de veículos, 
respeito ausente à 
legislação e uma is-
calização quase ine-
xistente levam algu-
mas regiões de São 
Bernardo do Campo 
a viver um caos no 
trânsito. Nos últimos 
anos a construção 
de condomínios am-
plos (muitos deles 
focados em oferecer 
tranquilidade e áre-
as verdes), trouxe 
além de novos mo-
radores, um aporte 
de veículos incom-
patível com as vias, 
sem nenhuma refor-
mulação de vagas 
ou possíveis desloca-
mentos pedestres.
   Segundo relatos, 
torna-se cada dia 
mais comum ob-
servar infrações de 
trânsito como es-
tacionamento em 
locais irregulares e 
carros parando in-
clusive em cima da 
calçada. Aliás, uma 
das disputas mais 
frequentes é encon-
trar onde estacionar 
nas ruas do entorno 
da Av. Dom Jaime 
de Barros Câmara, 
por ali se localizam 
a Faculdade Me-
todista Veterinária, 

TRÁFEGO INCOMPATÍVEL

supermercados, o 
Centro de Formação 
de Professores (Cen-
forpe), ou seja, um 
centro comercial. 
Um dos cruzamentos 
mais complicados, 
com grande concen-
tração de acidentes 
graves, ica entre a 
Avenida Dom Jaime 
e a Rua André de 
Rosa Copine. 
   Problemas tam-
bém enfrentam os 
motoristas que tra-
fegam pela Rua 
Oneda. A via, uma 
das principais na 
cidade, é demasia-
do estreita para ser 
mão dupla, nela 
ainda é permitido o 
estacionamento de 
caminhões, obrigan-
do os motoristas a 
invadirem a contra-
mão para seguir em 
frente. 
   A prefeitura, atra-
vés da Secretaria de 
Transportes e Vias 
Públicas, começou 
a promover, devido 
à demanda, políti-
cas que garantam 
a segurança de pe-
destres. Foram ins-
taladas em caráter 
experimental, duas 
placas luminosas 
nas imediações do 
viaduto Lucas No-
gueira Garcez. A 
sinalização possui a 

imagem de um ho-
mem atravessando 
a faixa de pedestres. 
O equipamento pos-
sui ainda ilumina-
ção com lâmpadas 
de LED projetadas 
para reletir na fai-
xa durante períodos 
noturnos. Em 2016 a 
secretaria promete 
estudar novos locais 
com intensa traves-
sia de pedestres e 
sinalizá-los. A medi-
da, contudo, apenas 
ameniza o descon-
forto dos moradores 
com o cenário de 
desorganização.
   Um detalhe que 
provavelmente cau-
sa muitos abusos por 
parte dos conduto-
res é a ausência de 
multas, em conse-
quência da ausên-
cia de iscalização.  
Estacionar em local 
proibido ou em fai-
xas de pedestres, 
conforme mostram 
as imagens da re-
portagem, é uma 
infração sujeita a 
multa de R$ 127,69. 
Enquanto estacio-
nar em local desti-
nado a portadores 
de necessidades es-
peciais incorre em 
multa de R$53,20. 
Valor inclusive pou-
co intimidador. Mas,  
segundo advogados 

Parque dos Pássaros, Rudge Ramos e Planalto enfrentam caos no trânsito devido ao aumento de veículos e falta de iscalização
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especialistas, o con-
dutor também pode 
ter o veículo guin-
chado.
   A Secretaria de 
Transportes e Vias 
Públicas de S. Ber-
nardo airma que 
“A iscalização é fei-
ta por agentes iscais 
de trânsito da Pre-
feitura, da Guar-
da Civil Municipal 
(GCM) e Polícia Mi-
litar”, mas comenta 
que a região possui 
uma área de 407 
km2 e os moradores 
que se sentirem in-
comodados devem 
solicitar atenção es-
pecíica no telefone 
0800 770 1988.



variedades

COMO MUDAR A TRAJETÓRIA RUMO AO CAOS CLIMÁTICO

   INFORMAÇÕES 

LE MONDE 

  O Planeta Terra 
vai conhecer tempe-
raturas mais quen-
tes que as atuais, ou 
extremamente mais 
frias, oceanos se mo-
diicarão a um nível 
mais elevado ou po-
dem vir a tornar-se 
escassos e recuados.
Isso antes mesmo  de 
nele habitarem cer-
ca de 7,3 milhões de 
seres humanos. Se 
não começarmos a 
dominar as causas,  
esses distúrbios em 
curso prometem ge-
rar o caos.
   Os 196 países que 
se reuniram em de-
zembro de 2015 se 
comprometeram, 
irmando um acordo 
histórico, em reduzir 
os gases de efeito es-

tufa antes que seja 
tarde demais, du-
rante a Conferência 
de Paris (COP 21). 
Mas, apesar de si-
nais cada vez mais 
preocupantes, o en-
gajamento de países 
industrializados não 
parece estar à altu-
ra do desaio. 
   Agora, as desco-
bertas sobre o clima 
do passado já per-
mitem estabelecer 
uma ligação entre 
as atividades huma-
nas e o aquecimen-
to global. Aceitar 
um descompasso de 
1,5 a 2°C a mais, se-
ria comprar o risco 
de seguir rumo ao 
abismo. Mas, para 
mudarmos de traje-
tória se faz necessá-
rio compreender as 
falhas de uma troca 

circulação fevereiro de 2016

ecológica desigual.   
   Para que o acor-
do traçado em Paris 
não se torne apenas 
mais uma ilusão as 
lideranças de Go-
verno devem, tam-
bém, parar de ne-
gar a realidade nos 
relatórios sobre o uso 
de combustíveis fós-
seis, que há muito se 
sabe serem prejudi-
ciais. Assim como se-
ria preciso eliminar 
estímulos ao cresci-
mento econômico 
desconectado ao 
progresso humano. 
Uma proposta inte-
ressante que surgiu 
nas discussões é o 
Caminhos de Des-
carbonização Pro-
funda, do economis-
ta Jeffrey Sachs, que 
traça um itinerário 
da transição.  

Foto: MorgueFile

Seria preciso eliminar esímulos  ao crescimento econômico desconectado ao progresso humano
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arte.
   Traço sujo, as co-
res fortes e colagens  
ajudam a deinir a 
personalidade, ou 
a fase atual, dos 
desenhos de Betto 
Damasceno, artista 
plástico, nascido em 
São Bernardo do 
Campo. O desenhis-
ta começou a pin-
tar após um grave 
acidente, assumida-

06

cultura
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Detalhe de tela da Série Olhares, de Beto Damasceno. 

PESSOAS E ABSTRAÇÕES

   E quem não admi-
ra ou se inspira nas 
estratégias lúdicas  
de René Magritte 
e Picasso? Tácticas 
como substituir a 
cabeça de pessoas 
retratadas por ani-
mais e frutas é uma 
reinterpretação sutil  
de obras que inte-
gram o imaginário 
coletivo dos admi-
radores de obras de 

mente ex-frequen-
tador do circuito de 
artes plásticas e ver-
nissages, ele expressa 
sua criativiadde visi-
tando diversos esti-
los, mas ainda sim, 
com características 
próprias marcantes. 
Um dos materiais 
mais usados pelo ar-
tista é o carvão, tra-
çado sobre suportes 
diversos. 
   Para organizar 
sua última mostra, 
“Desenhos”, o cura-
dor João Delijaicov 
Filho explorou a di-
versidade de temas 
das obras, que esti-
veram em exposi-
ção recentemente 
na Pinacoteca de 
S. Bernardo. Ainda 
neste início de ano, 
Damasceno ganhou 
o segundo lugar na 
escolha do júri técni-
co do Salão de Arte 
Contemporânea de 
Guarulhos.
   

ADRIANA SALERNO

autossuicienciainsuiciente.tum
blr.com

Fotos: Acervo / Divulgação
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   “Paul is dead”, um 
dos maiores boatos 
da história do rock 
diz que o Paul Mc-
Cartney morreu em 
1966 e foi substituído 
por um sósia, mes-
mo tantos anos de-
pois,  a história faz 
parte do imaginário 
coletivo. Os rumo-
res começaram logo 
após o lançamento 
do disco Revolver 
quando a banda 
anunciou que não 
faria mais shows ao 
vivo (provavelmen-
te para não desmas-
carar o impostor), 
na época alguns es-
tudantes discutiam 
evidências da morte 
de Paul em jornais 
universitários. Em 
outubro de 1969 um 
programa da rádio 
americana WNKR 
falou sobre o assunto 
e o mito acabou ga-
nhando proporções 
mundiais, foi retra-
tado em jornais, re-
vistas, ilmes, histó-
rias em quadrinhos. 
   Após uma discus-
são durante as gra-
vações do quarteto, 
Paul teria saído di-
rigindo enfurecido, 
acabou batendo o 
carro e morreu em 
1966. Nessa épo-
ca a banda estava 
em ascensão, então 
a gravadora teria 

contratado um só-
sia para substituí-
-lo. Convenhamos 
que o suposto sósia 
tem bastante talen-
to para compor as 
músicas dos álbuns 
seguintes, as músi-
cas gravadas com 
o The Wings, e mais 
outros tantos álbuns 
da carreira solo. De 
fato McCartney te-
ria sofrido um aci-
dente de moto nesse 
período, mas com 
poucos ferimentos.  
Segundo a lenda os 
outros Beatles dei-
xaram inúmeras 
pistas sobre a morte 
do verdadeiro Paul 
nas capas de discos, 
músicas e ilmes que 
izeram depois.
   A mais famosa das 
dessas pistas é a foto 
antológica da capa 
do álbum Abbey 
Road, onde John 
Lennon estaria de 
branco para fazer 
referência ao luto 
em religiões indianas 
e Paul McCartney 
descalço, com o paço 
invertido, como se 
não izesse parte 
do grupo. Além dis-
so, existe um carro 
funerário do lado 
direito da foto, na 
verdade os quatro 
caminhariam para 
um cortejo fúnebre. 
Os boatos airmam 

que Paul foi substi-
tuído por  William 
Campbel ou Billy 
Shears, um sósia que 
teria feito plásticas 
para icar ainda 
mais igual ao Beatle 
original. Em outubro 
de 1969 as especula-
ções sobre a suposta 
morte eram tantas 
que McCartney in-
terrompeu suas fé-
rias na Escócia para 
vir a público tentar 
desmentir.
   As pistas mais 
curiosas estão na 
capa e no álbum 
Sgt. Peppers, por 
exemplo o arranjo 
loral amarelo que 
ica no canto inferior 
direito, tem forma-
to de uma guitarra 
para canhoto, seria 
uma homenagem 
ao amigo morto (o 
verdadeiro Paul era  
o único do quateto 
que escrevia com a 
mão esquerda). No 
cenário da capa a 
banda parece par-
ticipar de algum 
enterro, com lores 
no chão, pessoas em 
volta. Foi a primei-
ra vez que a ban-
da assinou um disco 
como Beatles e não 
The Beatles subli-
nhando uma nova 
fase, talvez uma 
nova banda. Sobre 
a cabeça de Paul, 

discretamente, 
pode-se perce-
ber uma mão 
aberta que seria 
uma forma de 
abençoar o ver-
dadeiro Paul, 
morto. Por úl-
timo, a canção 
Sgt. Peppers, 
nos versos inais 
diz “So may I in-
troduce to you/ 
The one and 
only Billy She-
ars”, citando o 
apelido do sósia 
que teria assu-
mido o papel do 
original.
   Mas se Paul 
M c C a r t n e y 
morreu e Elvis 
continua vivo, 
podemos es-
perar muitas 
façanhas dos 
grandes nomes 
da música com 
relação a mor-
te. E esses boa-
tos em torno do 
falecimento de 
McCartney não 
deixaram de ser 
uma excelente 
campanha de 
marketing viral. 
Imagine quan-
tas pessoas já 
icaram curiosas 
com as supostas 
pistas espalha-
das na capa dos 
discos.

ADRIANA SALERNO

PAUL McCARTNEY AINDA ESTÁ MORTO? 

Arranjo loral e fotograia de Paul McCartney 
descalço seriam pistas da morte do baixista dos 

Beatles.

Fotos: Divulgação
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I’m looking through you, where did you go?/ I 
thought I knew you, what did I know?/ You don’t 

look diferent, but you have changed

Eu vejo através de você, aonde você foi?/ Eu pen-
sei que conhecesse você, será que eu conhecia? /

Você não parece diferente, mas você está mudado

trecho de I’m Looking Through You The Beatles
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OLIMPÍADAS 2016 INAUGURA CAMPO DE GOLF PÚBLICO

   Com mira nos Jo-
gos Olímpicos de 
2016, foi construído 
um campo de golfe 
na Reserva de Ma-
rapendi na região 
da Barra da Tijuca, 
que além de rece-
ber os jogos, ofere-
cerá oportunidade a 
atletas que queiram 
praticar o espor-
te mas não teriam 
condições de pagar. 
   Atualmente os 
atletas dedicados 
a modalidade fre-
quentam clubes  pa-
gos e privativos de 
golfe. A Golf Envi-
ronment Organiza-
tion (GEO) se com-
prometeu, além de 
cumprir as exigên-
cias da construção, a 
permanecer atenta 
ao meio ambiente e 
a preservar o espaço 

como se fosse uma 
reserva ambiental.
   No local estarão 
disponíveis equipa-
mentos para alu-
guel, bolas e tacos, 
assim, o candidato a 
Tiger Woods  poderá 
comprar o seu car-
tão Green Fee (que 
dá direito ao jogo) 
e começar a prati-
car. As informações 
da reportagem são 
do Comitê Olímpico 
Brasileiro (COB). 
   Uma das apostas 
do Brasil na moda-
lidade é o gaúcho 
Adilson Silva que 
disputará o campe-
onato olímpico. O 
ranking que deine 
quais atletas devem 
participar das Olim-
píadas é organizado 
pela Federação In-
ternacional de Golf 

(IGF).
    A proposta do 
espaço público, de-
senvolvido por uma 
equipe de arquite-
tos, é conciliar a di-
minuição do uso de 
produtos quimícos 
ou poluentes, de-
senvolver eiciência 
energética e reduzir 
desperdícios. O cam-
po estará aberto 
para qualquer pes-
soa que deseje visi-
tar, mas apenas será 
possível realizar par-
tidas após o término 
dos Jogos Olímpicos. 
   O escritório de ar-
quitetura selecio-
nado para projetar 
as instalações foi o 
americano Hanse 
Golf Course Design, 
reconhecido por ou-
tros projetos.
   O golfe, enquan-

to categoria olím-
pica, esteve afas-
tado  desde 1904, 
voltando apenas 
nos jogos do Rio de 
Janeiro. As primei-
ras regras do es-
porte surgiram na 
Escócia em 1794, 
sendo considerada 
uma modalidade 
esportiva das mais 
antigas que se tem 
notícia.
    Todo esportista 
é um apaixonado 
por sua modali-
dade e, segundo 
o próprio Tiger 
Woods diz, em 
uma de suas frases 
famosas, “As pesso-
as nunca perdem 
essa paixão de 
compretir e viver 
um sonho”.

ADRIANA SALERNO   

Atleta se esmera em tacadas precisas no interior do Estado do Rio de Janeiro, em disputa oicial
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esportes

   Dono de todos 
os recordes, desde 
que o Campeonato 
Brasileiro de pon-
tos corridos passou 
a ser disputado por 
20 clubes em 2006, 
o Corinthians é de 
fato o Campeão dos 
Campeões, com os 81 
pontos conquistados 
em 2015, superou a 
marca que perten-
cia ao Cruzeiro, 80 
pontos, e na ocasião 
do título detinha o 
melhor aproveita-
mento da história 
dos pontos corridos 
73,3% (23 vitórias, 8 
empates e 4 derro-
tas – a disputa pas-
sou a ser por pontos 

corridos em 2003, 
sendo o Cruzeiro o 
primeiro campeão).
Neste contexto, o Ti-
mão sagrou-se cam-
peão com a melhor 
defesa e o melhor 
ataque, como o 
time que mais ven-
ceu dentro e fora de 
casa, além de ser o 
que menos perdeu, 
ou seja, “sobrou”.
   Apesar do título 
ter vindo apenas no 
segundo semestre, o 
ano de 2015 da es-
quadra alvinegra 
foi excelente, foram 
apenas 11 derrotas 
contra 43 vitórias, 
além das grandes 
sequências de inven-

cibilidade, sendo 22 
partidas no primeiro 
semestre (somadas 
aos últimos jogos de 
2014), 17 e depois 10 
no segundo, tornado 
a equipe de Parque 
São Jorge pratica-
mente imbatível.
   Foram poucos 
deslizes na tempo-
rada passada, por 
outro lado, custa-
ram três títulos ao 
Campeão Brasileiro: 
o do Campeonato 
Paulista conquista-
do pelo Santos, o da  
Copa do Brasil ven-
cida pelo Palmeiras,  
e o da Copa Liber-
tadores da América 
ganha pela equipe 

argentina River Pla-
te no Estádio Monu-
mental de Núñes.
   Entretanto, isto 
não abalou o Ti-
mão, que devido a 
saída de jogadores 
consagrados como 
o peruano Paolo 
Guerreiro e o mul-
ticampeão Emerson 
Sheik na transição 
de semestres, icou 
desacreditado por 
parte da imprensa 
para conquista do 
principal campeo-
nato nacional das 
américas.
   Liderado pelo téc-
nico Tite, que resga-
tou o bom futebol 
ao Brasil em 2015, 

o Corinthians iniciou 
o campeonato com 
vitória, 1x0 contra 
o Cruzeiro, contu-
do, teve três deslizes 
contra Palmeiras, 
Grêmio e Santos e 
depois praticamen-
te não perdeu mais, 
assumindo assim a 
liderança na 18ª ro-
dada e lá icou até 
o im.
   O Corinthians, o 
Palmeiras e o São 
Paulo, a “trinca 
de ferro” do fute-
bol paulista, mais 
as equipes Atlético 
Mineiro e Grêmio 
serão o Brasil na 
disputa do princi-
pal campeonato 

desta temporada, 
a Copa Libertado-
res da América 2016 
(apesar do apagão, 
o Timão estreiou na 
competição no dia 17 
fevereiro vencendo 
o Cobresal por 1x0 
no Deserto do Ata-
cama). E os corintia-
nos buscam contra-
tações de peso para 
suprir o “estrago” 
causado pela Chi-
na ao levar grande 
parte do elenco ti-
tular de 2015, como 
o “possante” Ralf e o 
preciso Renato Au-
gusto, ambos trans-
feridos para o Bei-
jing Guoan.

PAULO MARSAL

O CAMPEÃO DOS CAMPEÕES
O clube alvinegro é o que mais vezes venceu o Campeonato Brasileiro nos úimos vinte e um anos: 1990, 1998, 1999, 2005, 2011 e 2015.
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Foto: Gazeta News

   DA REDAÇÃO

          O novo re-
gulamento do Cam-
peonato Paulista 
não abalou a equi-
pe são-bernadense 
que veio forte para 
a disputa. O Bernô 
está no grupo B e 
concorre com o im-
ponente Palmeiras, 
atual campeão da 
Copa do Brasil, o 
Bicampeão Paulista 

Ituano, a Ponte Pre-
ta, além do tradicio-
nal Novorizontino 
na fase de grupos da 
competição.
   Segundo as novas 
regras, neste ano 
cairão seis equipes 
para série B e ape-
nas duas se quali-
icarão à disputa 
da série D do Cam-
peonato Brasileiro, 
contudo, a diretoria 

do São Bernardo 
apostou alto, inclusi-
ve em contratações, 
como a do zagueiro 
Diego Ivo, ex-Ponte 
Preta.
   O clube estreou 
bem empatando 
com o Santos na 
Vila Belmiro e ven-
cendo o Oeste de 
Itápolis por 1x0, con-
tudo perdeu por 3x0 
para o São Bento.   

BERNÔ VEIO FORTE PARA O
PAULISTÃO
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carros

   É fato que o prin-
cipal objetivo quan-
do procuramos uma 
oicina mecânica é 
de facilitação, eco-
nomia de dinheiro 
e tempo, mas so-
bretudo extinguir o 
problema. Porém, 
o problema parece 
ir além da simples 
manutenção de um 
componente ava-
riado do automóvel, 
uma vez que dado 
o enorme avan-
ço das tecnologias, 
os automóveis são 
quase sempre co-
mandados por equi-
pamentos eletrôni-
cos. A exemplo, as 
transmissões, antes 
simplesmente deno-

minadas “câmbio”, 
não só ganharam 
tecnologias diver-
sas, como também 
novas nomenclatu-
ras como: dualogic, 
i-motion, tiptrônic, 
entre outros. 
 São tecnologias 
distintas e inovado-
ras, que prometem 
melhores retoma-
das de velocidades, 
conforto em trocas 
de marchas (ergo-
nomia) e ganho de 
torque. Contudo, 
ao apresentar um 
problema os consu-
midores, por vezes, 
se desesperam, uma 
vez que há um estig-
ma de que reparos 
nestes mecanismos 

são demasiadamen-
te caros e, como op-
ção, há no merca-
do mecânicos que, 
embora se prontii-
quem a repará-los, 
não são especialistas 
e, por conseguinte, 
tornam o proces-
so oneroso em suas 
custas, além de de-
morar em apresen-
tar um diagnóstico 
coniável. Daí surge 
a ideia de repará-lo 
na concessionária ou 
mesmo na autori-
zada, fato que nos 
leva de volta a pre-
ocupação inicial do 
custo, uma vez que 
é sabido por todos 
que os preços prati-
cados pelas conces-

sionárias são mais 
altos, podendo che-
gar a ser três vezes 
mais caros que uma 
oicina particular, 
com a preocupação 
de que a qualidade 
dos serviços ainda 
não alcance a qua-
lidade esperada.  
   O problema que 
alige o proprietá-
rio é de que peças 
desnecessárias se-
jam trocadas, mes-
mo que possa exis-
tir a possibilidade 
de reparo, o longo 
tempo de execução 
do serviço, que cos-
tuma demorar, e 
o envio do veículo 
para outra oicina 
sem a permissão ou 

o conhecimento do 
proprietário. Ao lon-
go da pesquisa para 
a confecção da ma-
téria, descobrimos 
que nestes casos há 
uma solução, a oi-
cina que se especia-
lizou em determina-
do mecanismo pelo 
ganho da prática, 
ou por ter em seu 
quadro mecânicos 
que já trabalha-
ram para a marca 
e, por isso, detém o 
conhecimento téc-
nico-eletrônico (no 
caso exempliicado 
das transmissões). 
Esses proissionais 
geralmente são 
mais detalhistas, 
práticos e isentos das 

burocracias ou dos 
custos onerosos que 
carregam as auto-
rizadas. A exemplo, 
encontramos F. J. 
Matos (27), que pas-
mem, fez mais de 
30 cursos na área 
de mecânica, em 
instituições como 
o  SENAI,  além de 
trabalhar por mais 
de  5 anos em uma 
importante monta-
dora alemã, da qual 
com orgulho mos-
tra-se conhecedor 
dos detalhes mais 
técnicos que carrega 
a marca. Segundo 
ele, o segredo está 
na atenção dada 
ao problema, alia-
do aos sintomas, ao 
entendimento da 
leitura eletrônica e a 
operação dos equi-
pamentos diagnós-
ticos, uma vez que 
como mencionado 
anteriormente, es-
tes são os objetos 
de estudos dos pro-
blemas apresenta-
dos nos automóveis 
mais modernos. Ma-
tos consegue então, 
provar que a me-
cânica pode ser ei-
ciente e, por isso dar 
ao cliente agilidade, 
preço e coniabilida-
de na solução dos 
problemas mecâni-
cos.

WAGNER GUEDES

MECÂNICA ALTERNATIVA, SOLUÇÃO OU PROBLEMA
Proprietários sentem-se confusos em optar entre os diferentes ipos de serviço de reparo para peças de alta tecnologia
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Boulevard C 1500 05/06 
25300 Km 

Preta customizada 
R$ 25.000 (i nancio) 
Fone: 2292 – 7400 

c/ Alex.

Motocicletas

Boulevard C 6500 - ano
28000 Km / Preta

R$ 26.000 (i nancio)
Fone: 2292 – 7400 

c/ Alex.

Boulevard M 800 07/08
Preta 

R$19.000 (i nancio)
Fone: 2292 – 7400 

c/ Alex.

Burgman 650 – 2014
Preta

R$30.000 (i nancio)
Fone: 2292 – 7400 

c/ Alex.

Boulevard M 800–2009
Preta

R$19.000 (i nancio)
Fone: 2292 – 7400 

c/ Alex.

Honda CB 300 2014
28000 Km / preta

R$ 10.500
Fone: 2292 – 7400 

c/ Alex.

Suzuki DL 650 – 2014
Branca

R$ 38.000 (i nancio)
Fone: 2292 – 7400 

c/ Alex.

Suzuki GSR 750 - 2013
7000 Km / branca

R$ 39.000 (i nancio)
Fone: 2292 – 7400 

c/ Alex.

Publique seu livro
Seguimos padrões ABNT e ISBN, 
Literários, técnicos e acadêmicos.

www.dialogicaeditora.com.br
originais@dialogicaeditora.com.br 

(11) 3105-4020 | 3106-1392
Rua Quintino Bocaiúva, 176 cj 525 

Sé, São Paulo – SP, 01004-010

Burgman 400 cc - 2007
9600 km / Preta 
Fone: 96131-8961

c/ Wagner.

Transalp 2012
Valor Fipe R$ 22.900
Por 19.500 (i nancio)
Fone: 2292 – 7400

c/Alex.

www.re idooleoabc . com.br • emai l : re idooleoabc@hotmai l . com

Horário de funcionamento: 2ª à 6ª feira das 7:30 às 19:00 e Sábado das 7:30 às 16:00

PROMOÇÃO NÃO PERCA !!!!!!
NA TROCA DO ÓLEO ORIGINAL

CHECK UP DA SUSPENSÃO
E ALINHAMENTO

MINERAL
SEMISSINTÉTICO
SINTÉTICO
DIREÇÃO HIDRÁULICA
CÂMBIO
FLUIDO DE FREIO

SUPER TROCA DE ÓLEO

• PNEUS
• AUTO ELETRICO
• ESCAPAMENTO

• ÓLEO DO MOTOR
• FILTRO DE ÓLEO
• FILTRO DE AR MOTOR
• FILTRO DE COMBUSTÍVEL
• FILTRO AR CABINE

MECÂNICA COMPLETA (CARRO/MOTO)

• ALINHAMENTO
• BALANCEAMENTO
• FREIO
• EMBREAGEM

• SUSPENSÃO
• INJEÇÃO ELETRÔNICA
• CAMBIO MANUAL
• CAMBIO AUTOMÁTICO

• ÓLEO DE CAMBIO
AUTOMÁTICO

• ÓLEO DE CAMBIO MANUAL
• FLUÍDO DE FREIO
• ÓLEO DE DIREÇÃO HIDRÁULICA

PRODUTOS

SERVIÇOS

• HIGIENIZAÇÃO
• LIMPEZA E ADITIVAÇÃO

(SISTEMA DE ARREFECIMENTO)

• TROCA DO FLUÍDO DE FREIO
• TROCA DE ÓLEO DE

DIREÇÃO HIDRÁULICA

AV. ROBERT KENNEDY, 1972 - PQ. DOS PASSÁROS - SBC
4343-8684

MATRIZ

AV. DOUTOR RUDGE RAMOS, 423 - RUDGE RAMOS - SBC
2758-3953

FILIAL + AUTO CENTER RUDGE RAMOS

5.000 KM OU 6 MESES
10.000 KM OU 6 MESES
10.000 KM OU 6 MESES

50.000 KM
50.000 KM

20.0000 KM

DICAS DE
MANUTENÇÃO

TROCA DE ÓLEOS

TROCA DE FILTROS

ÓLEO
AR
COMBUSTÍVEL
CABINE

A CADA TROCA DE ÓLEO
VERIFICAR A CADA TROCA DE ÓLEO

20.000 KM/ 6 MESES
20.000 KM / 6 MESES

FILTRO DE ÓLEO FILTRO DE AR FILTRO DE COMBUSTÍVEL• •

GRÁTISGANHE


