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O Núcleo de Estudos
Eleitorais, Partidários e da
Democracia da UFPE
realiza o seminário O
Governo Dilma em Debate,
de 13 a 17, no auditório
Barbosa Lima Sobrinho do
CFCH da Federal.

S ÃO PAULO – A produ-
ção brasileira de motoci-
cletas atingiu, no primei-

ro semestre do ano, o menor ní-
vel da década. O setor, que, no
fim de 2014, acreditava em uma
retomada das vendas, já prevê
para 2015 um cenário de queda
ainda maior.

“Se o ano passado já foi dolo-
roso, os números que vimos até
aqui mostram que este será
mais”, diz o José Eduardo Gon-
çalves, diretor executivo da
Abraciclo, associação que reú-
ne as montadoras de motocicle-
tas instaladas na Zona Franca
de Manaus, região que respon-
de por 98% da produção brasi-
leira.

Dados divulgados ontem pe-
la entidade mostram que, de ja-
neiro a junho, foram fabricadas
699.461 unidades, menor pata-
mar desde os seis primeiros me-
ses de 2005, quando tinham si-
do produzidas 609.989 motos.
A queda em relação ao mesmo
período do ano passado foi de
9,5%.

As vendas também despenca-
ram. Nos seis primeiros meses
do ano, as fábricas venderam
para as concessionárias
659.063 unidades, menor pata-
mar desde o primeiro semestre

de 2006. O montante represen-
ta uma queda de 8% em relação
a 2014.

No varejo, o tombo foi ainda
maior: queda de 10,6% nas ven-
das do semestre. “Esperávamos
um ano melhor, mas três fato-
res vêm afetando diretamente o
setor”, diz Gonçalves. “A incer-
teza do consumidor diante do
cenário macroeconômico, a es-
pera do ajuste fiscal e, principal-
mente, a alta seletividade na

concessão de crédito ao consu-
midor.”

Hoje, 34% da venda de moto-
cicletas é financiada. A venda à
vista representa 33% e os con-
sórcios outros 33%. “Das seis
milhões de cotas ativas no País,
3 milhões são para compra de
motocicletas”, afirma o executi-
vo.

Entre as maiores fabricantes
do País, apenas a BMW e a Su-
zuki viram suas vendas crescer

no semestre. Mas as duas, jun-
tas, respondem por apenas 2%
das vendas. A Honda, que de-
tém 83% do mercado, registrou
queda de 6,7% nesse período e
a Yamaha, que tem 10% de par-
ticipação, vendeu 19,5 % me-
nos.

VAGAS
Com queda nas vendas, mon-

tadoras estão reduzindo o qua-
dro no Polo Industrial de Ma-
naus (PIM). Até maio, as fabri-
cantes já eliminaram 1.306 va-
gas. De acordo com a entidade,
o polo encerrou maio com
16.622 trabalhadores, número
inferior aos 17.928 funcionários
que tinha no fim de 2014.

A maior parte desses cortes
se deu pela saída espontânea de
trabalhadores, cujas vagas não
foram repostas pelos fabrican-
tes, explicou o presidente da
Abraciclo, Marcos Fermanian.
Segundo ele, nenhuma grande
medida de corte de produção,
como lay-off (suspensão tempo-
rária dos contratos) e licença re-
munerada, foi adotada até ago-
ra. Ele lembrou que, em julho,
muitas fábricas deram férias co-
letivas aos trabalhadores, mas
ponderou que a medida normal-
mente é adotada no período.

k Reduzindo gasto com energia

k A obra de Antônio Vilaça
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Domingos R$ 3,00 R$ 6,00
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Os exemplares do Jornal do Commercio de venda avulsa não são
comercializados diretamente ao público.
Neste caso, a venda é feita por bancas de terceiros devidamente
autorizados pelas prefeituras, agentes autônomos e representantes
comerciais credenciados (pessoas jurídicas), que adquirem o jornal
para revenda ao público. As assinaturas, com entrega domiciliar, são
vendidas por representantes autônomos, empresas prestadoras de
serviço e funcionários da Editora Jornal do Commercio.

Onde estariam os democratas do PT se o presidente da
República fosse o tucano Aécio Neves, e cujo partido
tivesse boa parte de sua cúpula presa ou envolvida em
denúncias de corrupção, pedaladas fiscais, defendendo
corte dos direitos trabalhistas, com inflação em alta e
popularidade em baixa, na casa de um dígito? Estariam
defendendo o mandato do tucano? Estariam acusando de
golpista quem estivesse pensando diferente? Aliás, onde
estavam os petistas, por exemplo, durante os momentos
finais do agora aliado Fernando Collor? Defendendo o
mandato collorido? Acusando de golpista quem defendia a
saída do então presidente? Ou bradando pelo
impeachment, condenando o então presidente antes
mesmo do julgamento? Quem tiver dúvida, ou não lembra,
consulte a História. Só não pode é tentar apagá-la porque,
para sempre - e para o bem da democracia - oposição é
oposição. Ontem e hoje. E a de hoje, comparada com o
estrago que o PT era capaz de fazer... Eles, os petistas, aliás,
sabem disso como ninguém. Ou será que esqueceram?

Espaço para a cultura judaica

IMPOSTOS
Carga tributária (de produtos e
serviços aos consumidores)
aproximada: 3,65%
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Com projetos de conscientização do consumo, troca
por aparelhamentos mais eficientes e outras medidas de
redução, o Governo de Pernambuco deixou de gastar R$
1 milhão com energia elétrica, de janeiro a abril deste ano.
A meta é reduzir em 20% o consumo de energia elétrica.

A Uninassau e as
Faculdades Joaquim
Nabuco oferecem mais de
200 cursos durante o mês
de julho. A participação é
gratuita e aberta ao público,
mediante a doação de 2kg
de alimentos não perecíveis.

Sucesso no Rio com a
peça Os Olhos Azuis da
Falecida, o ator Tuca
Andrada, que também faz
novelas na Globo, é
esquecido por cineastas
pernambucanos, embora
ele seja recifense.

Inscrições valem
para estudantes

que já
concluíram

ensino médio

capa dois
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k Expediente

O presidente da
Febraban, Murilo Portugal,
considera difícil que os
bancos não repassem aos
clientes o aumento de 15%
para 20% da Contribuição
Social sobre Lucro Líquido
determinada pela MP 675/15.
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Produção de moto cai
e vagas são fechadas
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Perguntar não ofende...

Ajuste fiscal

As inscrições do
concurso literário para
estudantes de Limoeiro e
demais municípios da Mata
Norte e do Agreste chegam
ao fim hoje. Eles são
incentivados a estudar e
escrever sobre a vida e
obra literária de Antônio
Vilaça, que faria 100 anos
neste 2015. Os melhores
textos serão publicados em
livro a ser lançado na Bienal
do Livro de Limoeiro.
Antônio Vilaça e seu filho,
Marco Vinicios Vilaça, são
os dois homenageados da
feira, em agosto.

O presidente da Sinagoga de Olinda, Caesar Sobreira,
negociará com a Prefeitura de Olinda a instalação de um
centro de cultura judaica no sítio histórico. Além de
funcionar como templo religioso, o espaço será aberto
ao público como parte de um roteiro cultural. Desde o
final do século 16, com o fechamento da sinagoga da
portuguesa Branca Dias, Olinda não conta com local
voltado exclusivamente para as práticas judaicas.
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CRISE Queda da produção foi de 9,5% em relação a 2014

MOTOCICLETAS No primeiro semestre, fabricação brasileira atingiu o menor nível da
década. De janeiro a junho deste ano, fabricantes do maior polo eliminaram 1.306 postos

k rápidas

Vagas em cursos técnicos
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Ator de cinema

03h53 - 0.6m
10h04 - 2.0m
16h38 - 0.6m
22h43 - 1.9m

05h06 - 0.6m
11h15 - 2.0m
17h49 - 0.6m
23h51 - 1.9m
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Quatro adolescentes ficaram feridos em tiroteio no bairro
Primavera, em Paudalho, Zona da Mata de Pernambuco, ontem à
noite. Uma das vítimas, de 13 anos, foi atingida no tórax e levada
para o Hospital da Restauração, no Recife. Os outros três foram
encaminhados ao Hospital de Carpina, também na Zona da Mata.
De acordo com policiais da Delegacia de Paudalho, responsável
pelas investigações, eles passam bem. O menino levado ao Recife
passou por cirurgia ontem. Segundo a polícia, dois homens em uma
moto atiraram nos adolescentes enquanto eles brincavam na rua.

Tiroteio em rua de Paudalho
deixa quatro adolescentes feridos

A té o dia 16 de julho, es-
tudantes que já con-
cluíram o ensino mé-

dio podem se inscrever para
os cursos das Escolas Técni-
cas Estaduais. São 3.510 vagas
disponíveis, sendo 70% (2.457
vagas) oferecidas para alunos
de escolas públicas.

O único meio para se inscre-
ver é o site da Secretaria de
Educação do Estado, www.
educacao.pe.gov.br. O exame
é realizado por meio da Secre-
taria Executiva de Educação
Profissional.

Os candidatos que não pos-
suírem acesso à internet po-
dem contar com um local de
apoio nas escolas técnicas,

das 10h às 12h, de segunda a
sexta, exceto feriados. Não há
taxa de inscrição.

Os cursos estão distribuí-
dos em 23 Escolas Técnicas
Estaduais, em 21 cidades per-
nambucanas. Cinco institui-

ções ficam no Recife.
Os cursos oferecidos são ad-

ministração; manutenção e su-
porte de informática; redes de
computadores; segurança do
trabalho; logística; eletrotécni-
ca; eventos; comércio; meio
ambiente; enfermagem;
prótese dentária; saúde bucal;
análises clínicas; comunica-
ção visual; química;
edificações; modelagem do
vestuário; e agropecuária.

As provas objetivas terão
questões de matemática e lín-
gua portuguesa, com quesitos
de múltipla escolha. Os exa-
mes acontecem entre os dias
20 e 27 de julho.

O resultado do concurso de-

ve começar a ser divulgado no
dia 30 de julho, com matrícu-
las abertas a partir do dia 31
deste mês. Os resultados vão
ser disponibilizados no site da
Secretaria de Educação.

Para realizar a matrícula, os
alunos precisam levar a Ficha
19 (histórico escolar do ensi-
no médio), certidão de nasci-
mento, carteira de identidade
(original e cópia) e CPF (origi-
nal e cópia). Eles também de-
vem preencher a ficha de ma-
trícula fornecida pela institui-
ção, solicitando a matrícula.

As aulas nas Escolas Técni-
cas Estaduais estão programa-
das para começar em 19 de
agosto.

De hoje ao dia 26 deste mês, o Jardim Botânico, no Curado,
Zona Oeste do Recife, e o Parque da Jaqueira, Zona Norte da
cidade, oferecem colônias de férias para crianças com idades
entre 7 e 13 anos, acompanhadas por pais ou responsáveis. A
programação inclui oficinas, exibição de filmes, trilha calçada,
apresentações teatrais e contação de histórias. Hoje, as
atividades começam no Jardim Botânico. As inscrições deve ser
feitas na portaria. A colônia do Parque da Jaqueira começa no
dia 16.

Colônia de férias no Parque da
Jaqueira e no Jardim Botânico
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