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Motos: escapamento aberto vira pesadelo
Problema é recorrente e registrado em várias regiões da cidade; PM esclarece que autuação depende de abordagem ao motociclista infrator
Samantha Ciuffa

TISA MORAES

A

sala é um dos cômodos
que permanece quase
o tempo todo inabitado
na casa da aposentada Carlota
Magalhães, 74 anos. Apaixonada por leitura, a moradora da
rua Bernardino de Campos, na
Vila Souto, precisa recorrer aos
quartos que ficam mais ao fundo do imóvel quando quer ter o
mínimo de sossego e silêncio.
Apesar de também reclamar dos carros e caminhões,
ela é taxativa ao afirmar que
o grande vilão da sua tranquilidade são as motos, muitas
delas com o escapamento modificado, que correm a toda
velocidade, provocando um
barulho ensurdecedor.
“Minha sala é muito bonita,
mas tenho que ficar no quarto.
É o único lugar em que consigo ler, ver televisão. Na sala,
o barulho é impressionante. É
muita falta de educação. Moro

IRREGULAR
A ausência do miolo ou
do abafador é infração
grave e gera multa de R$
195,23 e cinco pontos

há 30 anos na Bernardino, que
eu chamo de Infernardino, e
está cada dia pior”, diz.
O uso de escapamentos
ocos, comumente chamado
de abertos, aumenta ainda
mais o ronco dos motores e a
perturbação aos moradores.
E, em Bauru, os motociclistas
barulhentos dificilmente são
punidos, já que, visualmente, e
com o veículo em movimento,
o escapamento adulterado não
é tão facilmente identificável.
Comandante de grupo do
Pelotão de Trânsito da PM, o
sargento Marlon Tofta Duarte
explica que a autuação pelo
uso de escapamentos adulterados só pode ser feita mediante
abordagem. Não cabe, portanto, a utilização de decibelímetros ou mesmo a aplicação de
multa por som alto com base
na Resolução 624, que começou a vigorar em 2016.
“Esta resolução permite
que o PM ou agente de trânsito faça a autuação ao verificar o som do lado externo do
veículo, sem a necessidade de
uso do decibelímetro. Mas ela
se aplica somente para equipamentos de som automotivos e
não para outros ruídos provocados pelo veículo”, explica.
DESCARGA DIRETA
Da fábrica, o escapamento

das motos vem originalmente
com todo um sistema de diminuição de ruído e poluição.
Para provocar um ronco mais
intenso, muitos proprietários
procuram oficinas para retirar
o dispositivo que abafa o ruído
do motor, chamado de ‘miolo’,
deixando apenas o cano.
Nesse caso, a descarga,
tanto de gases poluentes quanto do som do motor, é direta.
Trata-se de uma prática comum na cidade, que também
perturba Adriano Coelho Hernandes, 53 anos, proprietário
de uma loja de parafusos e ferramentas localizada na quadra
5 da rua Antônio Alves.
“Quando essas motos passam, a gente não consegue
nem conversar com o cliente
no telefone. E é algo que acontece todo dia e incomoda não
só a mim, mas a todos os estabelecimentos vizinhos. De
quatro anos para cá, parece que
a situação piorou. As pessoas
não têm educação”, comenta.
A ausência do miolo ou
do abafador é infração considerada grave e gera multa
de R$ 195,23 e cinco pontos
na carteira de habilitação.
Segundo o sargento Marlon
Duarte, o perfil majoritário
dos motociclistas flagrados
com escapamentos modificados é de homens jovens e que

Adriano não consegue conversar com clientes quando motos barulhentas passam por sua loja
Aceituno Jr.

gostam de alta velocidade.
“Tem aqueles que, em vez
de usar escapamentos cortados
ou abertos, optam por trocar o
escapamento original por um
modelo esportivo. Neste caso,
se estiver em perfeitas condições, com abafador e sem
descarga livre, a utilização é
autorizada”, explica.
MAIOR CONTROLE
E os motociclistas que
insistem em utilizar escapamentos modificados terão, em
breve, uma dificuldade a mais
para burlar a fiscalização. É
que, no ano passado, o Contran
publicou a Resolução 716, que
irá retomar a inspeção técnica
veicular, suspensa desde 1999.

Por conta do barulho, Carlota precisa sair da sala para ler
O prazo para o Detran implantar o programa é 31 de
dezembro de 2019. A partir de
2020, então, todos os veículos
deverão passar pela inspeção a
cada dois anos, sendo a medida

pré-requisito para efetuar o licenciamento anual. E, entre os
critérios, o veículo será reprovado se não passar com êxito
pela inspeção de controle de
emissão de gases e ruído.

USC lança 4 novos cursos de graduação já para o ano que vem
As novidades são
Teatro, Educação
Física, Jogos Digitais
e Radiologia

A

USC lança quatro novos cursos de graduação: Teatro, Educação Física, Jogos Digitais e
Radiologia. Os cursos estão

abertos como opção para os
ingressantes no Vestibular
2019, junto aos outros 31
cursos oferecidos nas áreas
de Exatas, Humanas, Saúde e
Sociais Aplicadas. As inscrições estão abertas e a prova
será no dia 27 de outubro.
A escolha pelo lançamento
dos novos cursos é fundamentada no desenvolvimento e necessidade de profissionais das

áreas na região de Bauru.
Para a pró-reitora acadêmica da USC, professora
doutora irmã Ilda Basso, os
novos cursos vão favorecer e
fortalecer novas áreas de conhecimento e formação para
os estudantes, de acordo com
a missão e valores da Universidade. “No curso de bacharel em Teatro, há ausência do
mesmo na região e já é uma

tradição da universidade na
área, neste sentido havendo
uma demanda regional, sendo que muitas cidades possuem apenas cursos livres de
teatro. Já a licenciatura em
Educação Física foi pensada na demanda do mercado
de trabalho por profissionais
licenciados para atuação na
educação básica”, destaca.
“O curso de Jogos Digi-

tais foi motivado pela demanda local e regional de
profissionais da área de criação e desenvolvimento de
games para diferentes mídias
e o de Radiologia é composto por uma estrutura curricular de formação humanística,
formação básica na área da
saúde, formação específica
e estágios, que darão solidez
ao futuro profissional”, com-

plementa a pró-reitora.
SERVIÇO
As inscrições para o
Vestibular 2019 da USC
estão abertas e a prova será
no dia 27 de outubro. São
35 opções de cursos de graduação nas áreas de Exatas,
Humanas, Saúde e Sociais
Aplicadas. Acesse www.
usc.br e saiba mais.

Congresso Fonoaudiológico foca pesquisa e prática profissional
25.º Cofab, que
terá palestrantes
internacionais, começa
nesta quarta na FOB

D

e quarta até sábado
(22 a 25), será realizado o 25.º Congresso
Fonoaudiológico de Bauru
(Cofab) – Profa. Dra. Lilian
Cássia Bórnia Jacob-Corteletti, na FOB/USP.
O evento vai reunir 400

congressistas procedentes
de vários Estados brasileiros e do Exterior, incluindo
alunos de graduação e pósgraduação e profissionais.
O tema do congresso é
“Pesquisa e Prática Profissional
em Fonoaudiologia: 25 anos
de difusão de conhecimento”.
A programação científica conta com palestrantes brasileiros
e internacionais procedentes
da Argentina, México, Estados
Unidos e Canadá.

LOTERIAS
QUINA

4.755

13 - 14 - 26 - 32 - 60
Ganhadores

Prêmio

Quina (0)
Quadra (87)
Terno (6.100)
Duque (137.223)

0,00
R$ 4.352,84
R$ 93,35
R$ 2,28

Os resultados são obtidos pelo site da Caixa
Econômica Federal. A publicação atualizada
das extrações depende do horário
dos sorteios em relação
ao fechamento da edição.
Site oficial: www. caixa.gov.br

LOTOFÁCIL

1.704

02 - 04 - 06 - 07 - 09
10 - 11 - 12 - 13 - 14
16 - 18 - 19 - 20 - 22
Ganhadores

Prêmio

15 acertos (1)
R$ 1.894.327,94
14 acertos (380)
R$ 1.533,87
13 acertos (14.794)
R$ 20,00
12 acertos (192.804)
R$ 8,00
11 acertos (960.503)
R$ 4,00

O evento vai dispor de uma
“Estação Digital”, um ambiente que permite o contato
com empresas especializadas
em produtos fonoaudiológicos e serviços, em especial na
área de avaliação e tratamento
dos distúrbios da audição.
Em comemoração ao Jubileu de Prata do congresso,
também será exibida uma exposição histórica da trajetória.
O Cofab vai reunir estudantes e profissionais das áreas

de fonoaudiologia, odontologia, medicina, psicologia, psicopedagogia, fisioterapia, professores de educação infantil e
especial, engenheiros do trabalho (saúde auditiva ocupacional), gestores e profissionais
do SUS de todas as áreas.
SAÚDE COLETIVA
A novidade neste ano
dentro do Cofab é o 1.º Simpósio de Saúde Coletiva, que
será realizado no dia 25, das

8h às 17h30, no Teatro Universitário da FOB, com o objetivo de congregar os cursos
de Fonoaudiologia, Medicina e Odontologia.
A proposta é discutir o SUS
contemporâneo e seus desafios, frente às mudanças que
vêm ocorrendo sob a visão dos
dirigentes atuais do País.
Entre os nomes do simpósio, está Ademar Arthur
Chioro dos Reis, que foi ministro da Saúde entre 2014 e

2015 e participará em duas
mesas redondas que abordarão temas acerca do contexto de projetos de saúde no
Brasil. Outro convidado será
José Eduardo Fogolin Passos,
atual secretário de Saúde de
Bauru, que participará também de duas mesas redondas.
SERVIÇO
Inscrições e mais informações no site do Cofab:
www.cofab.fob.usp.br.

