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São Paulo entra na fase de transição
para retomada gradativa da economia
O Vice-Governador Rodrigo
Garcia anunciou na sexta-feira
(16) a atualização do Plano São
Paulo, com início da fase de
transição para todo Estado até o
dia 2 de maio. Nas últimas semanas, os indicadores da saúde
apresentaram uma redução progressiva, com queda nas
internações e diminuição da ocupação hospitalar, o que permitiu o avanço para retomada
gradativa e consciente das atividades não essenciais.
As medidas mais rígidas de
restrição da fase vermelha, o
avanço na vacinação e a expansão de leitos hospitalares resul-

Caixa pode fazer novas antecipações
de saques do auxílio emergencial
Página 3

Ministério da Saúde começa a
distribuir kits intubação para estados
Página 4

Previsão do Tempo
Sábado: Sol e aumento de nuvens
de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite.

Manhã

Tarde

Domingo: Sol
com muitas nuvens
durante o dia. Períodos de nublado,
com chuva a qualquer hora.

Manhã

Tarde

Segunda: Sol com
muitas nuvens durante o dia. Períodos de nublado,
com chuva a qualquer hora.

Manhã

Tarde

27º C
16º C

Noite

24º C
18º C

Noite

23º C
18º C

Noite

Os pesquisadores apontam
que as medidas restritivas adotadas por alguns estados e municípios produziram “êxitos localizados”, que podem resultar na
redução de casos graves da doença nas próximas semanas.
Apesar disso, a flexibilização
dessas medidas nesse momento
pode fazer retornar o ritmo ace-

EURO
Compra: 6,68
Venda:
6,68

lerado de transmissão, em um
cenário em que o isolamento social mais rigoroso ainda não teve
impacto sobre o número de óbitos e a demanda hospitalar dos
pacientes com covid-19.
O boletim também aponta o
risco de a pandemia se estabilizar
em um patamar muito mais elevado que no ano passado. Página 4

Ministério paga
Garantia-Safra a 25 mil
agricultores familiares
Página 3

Bolsa sobe pelo quinto dia
seguido e atinge maior nível
desde janeiro
Em mais um dia de otimismo
no mercado financeiro, a bolsa
de valores voltou a subir e alcançou o melhor nível desde janeiro. O dólar caiu pela quarta sessão seguida e voltou a fechar
abaixo de R$ 5,60.

O índice Ibovespa, da B3,
encerrou a sexta-feira (16)
aos 121.114 pontos, com alta
de 0,34%. O indicador começou o dia em queda, mas
recuperou-se durante a tarde.
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Esporte

Marc Márquez volta a
pilotar sua Honda após
três cirurgias
Após nove meses de inatividade, três cirurgias para correção de uma fratura no braço,
dores, expectativas e incertezas
sobre o seu futuro no motociclismo, Marc Márquez finalmente voltou a subir numa Honda RCV 213 e pilotar no Mundial de Motovelocidade, participando dos treinos desse final
de semana para sua primeira
corrida após o infortúnio em
Jerez ano passado. A prova acontece domingo no circuito de
Portimão em Portugal, também
chamado pelos pilotos de montanha russa, graças às subidas,
descidas e curvas existentes e
algumas “cegas”.
Página 16

Pedro Aizza compete na
Copa Aldeia de Kart neste
fim de semana
O piloto Pedro Aizza (Promax Bardahl/GM Motorsport/
Acesso Peças) volta à pista
neste fim de semana para mais
uma competição na temporada.
Desta vez, a adrenalina será na
disputa da Copa Aldeia de Kart,
em Barueri, na Grande São
Paulo. A competição será rea-

lizada no Kartódromo Internacional de Aldeia da Serra e Pedro Aizza estará em ação utilizando o modelo shifter (kart
de marchas). A programação
prevê treinamentos no sábado
(17), enquanto as provas finais
estão marcadas para o domingo (18).
Página 16

Bragança Paulista
recebe o Brasileiro
Sub-20 de Atletismo

Marc Márquez está de volta

Enzo Fittipaldi fecha último
dia de testes da Indy Pro
2000 como melhor estreante
Foto/Divulgação

DÓLAR

Turismo
Compra: 5,54
Venda:
5,75
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Foto/Divulgação/Wikipédia

A manutenção da tendência
de alta transmissão da covid-19
no Brasil na semana passada (4 a
10 de abril) indica que a pandemia pode permanecer em níveis
críticos ao longo deste mês. O
alerta foi feito na sexta-feira
(16), pela Fundação Oswaldo
Cruz (Fiocruz), no boletim Observatório Covid-19.

Fonte: Climatempo

Comercial
Compra: 5,58
Venda:
5,58

Prefeitura assina contrato
de concessão e garante
investimento mínimo de
R$ 83,150 mi para restauro
do Mercado Municipal

A estreia de Enzo Fittipaldi na Indy Pro 2000 será no sábado no circuito de Barber e o
piloto brasileiro foi destaque
mais uma vez no último dia de
testes antes do classificatório
desta sexta-feira. Pilotando
pela equipe RP Motorsport/
Andretti Autosport, Enzo fez o
tempo mais rápido do dia entre os estreantes, sendo terceiro colocado geral no teste
desta tarde na pista do Alabama.
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Foto/ Wagner Carmo

O contágio do novo coronavírus oferece alguma proteção
à população jovem, mas não garante completa imunidade contra uma reinfeção, segundo estudo publicado na quinta-feira
(15) na revista científica The
Lancet Respiratory Medicine.
A pesquisa, com base em
dados de mais de 3 mil elementos saudáveis dos Marines norte-americanos, a maioria homens entre 18 e os 20 anos,
concluiu que, ainda que se desenvolvam anticorpos após a recuperação da covid-19, é conveniente receber a vacina de
modo a estimular a resposta
imunitária e evitar reinfeções.
Para o estudo, desenvolvido entre maio e novembro de
2020, os recrutas fizeram uma
quarentena de quatro semanas
antes de regressar aos treinos, realizaram testes para detectar anticorpos e contágios e preencheram um questionário sobre sintomas de covid-19, entre outros
dados médicos.
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Pandemia pode manter
níveis críticos ao longo de
abril, diz Fiocruz

Foto/ Motogp

Covid-19:
contágio não
garante aos
jovens
imunidade
para
reinfecção

taram em decréscimo de 1,4%
ao dia em novas internações e
de 0,8% ao dia em UTIs para
pacientes moderados e graves
com coronavírus.
“A fase de transição é necessária para que possamos dar
passos seguros adiante sem o
risco de retroceder. O apoio da
população nesse novo momento da pandemia continua sendo fundamental. Não é hora de
baixarmos a guarda”, afirmou
o Vice-Governador e Secretário de Governo Rodrigo Garcia.
A nova fase inicia no próximo domingo (18) e está dividida
em dois períodos.
Página 2

Vida Aurora, destaque de 2020
O Campeonato Brasileiro de
Atletismo Sub-20 será realizado
no período de 21 a 23 de maio
no Estádio do Centro Nacional
de Desenvolvimento do Atletis-

mo (CNDA), em Bragança
Paulista, seguindo todos os
protocolos sanitários recomendados pelas autoridades
responsáveis.
Página 16

Jornal O DIA SP

São Paulo

PÁGINA 2

SÁBADO A SEGUNDA-FEIRA, 17, 18 E 19 DE ABRIL DE 2021

São Paulo entra na fase de transição
para retomada gradativa da economia
Bibliotecas públicas recebem
doação de computadores
A Prefeitura, por meio da
Secretaria Municipal da Pessoa
com Deficiência (SMPED),
doou, na última sexta-feira (09/
4), 15 computadores, mouses e
teclados para a Secretaria Municipal da Cultura (SMC). Esses equipamentos, que já possuem Windows instalado, foram
encaminhados para a coordenadoria, que repassará para as bibliotecas públicas espalhadas
pela cidade de São Paulo.
As infraestruturas desses
espaços estão passando por
manutenções e a chegada dos
novos computadores fazem
parte de uma atualização pre-

ventiva das bibliotecas públicas. Por isso, o coordenador de
IT da Secretaria Municipal da
Cultura, Bruno Silva, ressalta a
importância da doação:
“Possuímos muitos computadores que encontram-se
obsoletos por conta do período de vida e necessitavam de
troca. Essa doação foi importante para que possamos atualizar nosso parque de TI, modernizar nossas bibliotecas.
Por se tratar de desktops com
mais recursos computacionais
de hardware, o trabalho dos
servidores será mais rápido e
eficaz”, enfatizou.

CESAR
NETO
www.cesarneto.com
CÂMARA (SÃO PAULO)
Pergunta da hora : quais serão as ações e reações dos vereadores e vereadoras da bancada cristã (católicos e protestantesevangélicos), agora que uma renovada fase da quarentena paulista
tá abrindo pra missas e cultos presenciais nas igrejas e templos ?
.
PREFEITURA (SÃO PAULO)
Pergunta da hora : além do vice-prefeito - e devoto de Nossa
Senhora - Ricardo Nunes (MDB), quem mais vai auxiliar espiritualmente o reeleito Bruno Covas (PSDB), que agora tá fazendo
tratamento pra conter e reverter um câncer que pegou fígado e
ossos ?
.
ASSEMBLEIA (SÃO PAULO)
Pergunta da hora : dependendo de como evoluir a parte da
CPI (Covid 19) no Congresso, pode evoluir o pedido de uma
CPI estadual sobre os gastos emergenciais e os investimentos
emergenciais realizados pelo governo Doria (PSDB ‘liberal
de centro’) ?
.
GOVERNO (SÃO PAULO)
Pergunta da hora : até quando Doria (PSDB ‘liberal de centro’) vai aceitar que tucanos tradicionais sigam jogando contra
seu governo e sua candidatura natural pra Presidência 2022, uma
vez que o PT do Lulismo quer cooptar vários destes ‘de centro’ ?
.
CONGRESSO (BRASIL)
Pergunta da hora : enquanto a CPI (Covid 19) não rola, como
o livro escrito pelo condenado pela combalida Lava Jato e preso ex-deputado presidente na Câmara Federal Cunha vai afetar
a vida dos corruptos nos governos Dilma (PT do Lula) e Temer (MDB) ?
.
PRESIDÊNCIA (BRASIL)
Pergunta da hora : até quando Jair Bolsonaro (ainda sem partido) vai deixar de se isolar diariamente - por 5 minutos que seja
- pra conversar literalmente com DEUS, com o Cristo Jesus e
com o Espírito Santo que salvou sua vida na campanha 2018 ???
.
PARTIDOS (BRASIL)
Pergunta da hora : o PSDB do ex-presidente FHC, do senador
(SP) Serra e do deputado (MG) Aécio, além do governador (SP)
Doria vai ou não vai ter uma candidatura forte já no 1º turno, uma
vez que hoje apoia Lula (dono do PT) no 2º turno contra Bolsonaro ? ...
.
(BRASIL)
Pergunta da hora (parte 2) : o PT do Lulismo vai tirar dos
demais partidos que o apoiarem os bilhões que são gastos nas
andanças - já este ano - preliminares pelo Brasil e nas campanhas
majoritárias pras prefeituras, governos estaduais, Senado e Presidência ?
.
JUSTIÇAS (BRASIL)
Pergunta da hora : os desembargadores da Justiça Federal (TRF
4) e os membros no Superior Tribunal de Justiça que votaram e
concordaram com as condenações do ex-presidente Lula - via
Sérgio Moro - também devem se tornar parciais e até serem julgados ?
.
M Í D IA S
A coluna de política do jornalista Cesar Neto vem sendo
publicada na imprensa (São Paulo - Brasil) desde 1993. Via Internet desde 1996, o site cesarneto.com foi se tornando referência da liberdade possível. Twitter @CesarNetoReal ... Email
cesar@cesarneto.com
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O Vice-Governador Rodrigo
Garcia anunciou na sexta-feira
(16) a atualização do Plano São
Paulo, com início da fase de
transição para todo Estado até o
dia 2 de maio. Nas últimas semanas, os indicadores da saúde
apresentaram uma redução progressiva, com queda nas internações e diminuição da ocupação
hospitalar, o que permitiu o avanço para retomada gradativa e
consciente das atividades não
essenciais.
As medidas mais rígidas de
restrição da fase vermelha, o
avanço na vacinação e a expansão de leitos hospitalares resultaram em decréscimo de 1,4%
ao dia em novas internações e de
0,8% ao dia em UTIs para paci-

entes moderados e graves com
coronavírus.
“A fase de transição é necessária para que possamos dar passos seguros adiante sem o risco
de retroceder. O apoio da população nesse novo momento da
pandemia continua sendo fundamental. Não é hora de baixarmos
a guarda”, afirmou o Vice-Governador e Secretário de Governo Rodrigo Garcia.
A nova fase inicia no próximo domingo (18) e está dividida em dois períodos. Na primeira semana, de 18 a 23 de abril, a
flexibilização acontecerá para o
setor do comércio, incluindo
lojas de shopping, com funcionamento permitido das 11h às
19h. Nesse período, também

será permitida a realização de
cerimônias e cultos religiosos
com restrições, desde que seguidos rigorosamente todos os protocolos de higiene e distanciamento social.
No período de 24 a 30 de
abril, além dos estabelecimentos comerciais, poderão voltar a funcionar as atividades ligadas ao setor de serviços
como restaurantes e similares
(lanchonetes, casas de sucos,
bares com função de restaurante), salões de beleza e barbearias, atividades culturais,
parques, clubes e academias.
O horário de funcionamento
será das 11h às 19h, com exceção das academias, que poderão abrir das 7h às 11h e das

15h às 19h.
A fim de evitar aglomerações, a capacidade de ocupação
permitida nos estabelecimentos
na fase de transição será de 25%.
O toque de recolher continua em
vigência em todo o Estado, das
20h às 5h, assim como a orientação para o teletrabalho para as
atividades administrativas não
essenciais e escalonamento de
horário na entrada e saída das
atividades do comércio, serviços
e indústrias. A próxima atualização do Plano SP acontecerá a
partir do dia 1 de maio.
O resumo com as medidas
anunciadas pelo Governo do Estado está disponível na página
https://issuu.com/governosp/
docs/.

Voo com mais 5 milhões de doses da
Vacina do Butantan está a caminho de SP
O Governo de São Paulo e o
Instituto Butantan recebem, na
manhã da próxima segunda-feira (19), o voo que traz 3 mil litros de IFA (Insumo Farmacêutico Ativo) para a produção local de mais 5 milhões de vacinas contra a COVID-19. É possível acompanhar em tempo real
a rota da aeronave que partiu da
China no link https://
www.vacinaja.sp.gov.br/insu-

mos/mapa/.
A aeronave decolou de Pequim às 14h (horário de Brasília)
desta sexta-feira (16) e traz o terceiro carregamento de 2021 da
matéria-prima fornecida pela biofarmacêutica Sinovac, parceira
internacional do Butantan.
A carga desembarca no aeroporto internacional de Guarulhos, na Grande São Paulo. Na
sequência, a matéria-prima será

transportada em caminhões refrigerados até a sede do Butantan, na capital, onde as vacinas
são envasadas, embaladas e rotuladas para distribuição ao SUS
(Sistema Único de Saúde).
Na quarta-feira (14), o Governo de São Paulo completou
40,7 milhões de doses entregues ao PNI (Programa Nacional de Imunizações). O total de
envios corresponde a 88,4% das

46 milhões de doses previstas
até 30 de abril no primeiro contrato do Instituto Butantan com
o Ministério da Saúde.
Somente em abril foram 4,5
milhões. Em março foram disponibilizadas 22,7 milhões de
doses. Em fevereiro, 4,85 milhões e, em janeiro, 8,7 milhões
de unidades. Até setembro, está
prevista a entrega de mais 54
milhões de doses.

Entregadores de aplicativo fazem
paralisação na capital paulista
Entregadores de aplicativos
fazem paralisação na capital paulista na sexta-feira (16) em protesto contra más condições de
trabalho e o repasse de taxas de
entrega cada vez menores. A categoria se reuniu em frente ao
estádio do Pacaembu no começo da tarde e está circulando pelas vias da cidade.
Além de transparência em
relação às taxas e de remunera-

ção mais justa, o movimento
pede o fim dos bloqueios de profissionais pelas plataformas.
Segundo o grupo, as plataformas
bloqueiam os entregadores de
forma arbitrária.
A paralisação conta com o
apoio do Sindicato dos Mensageiros Motociclistas, Ciclistas e
Moto-Taxistas do Estado de São
Paulo (SindimotoSP), segundo o
qual a situação desses trabalha-

dores chegou a um nível “insuportável”. Para o SindimotoSP,
somente o Judiciário resolverá as
injustiças na categoria. A entidade diz que, desde 2016, denuncia
as empresas exploradoras, por
meio de ações civis públicas, para
que reconheçam o vínculo com
os entregadores e para que estes
recebam os direitos trabalhistas.
Segundo o sindicato, as empresas de aplicativos exploram

o setor de motofrete e promovem a precarização das relações
de trabalho, pagando taxas de
entrega “absurdamente” baixas,
aumentando muito a jornada de
trabalho e bloqueando injustamente o trabalhador. Além disso, diz o Sindimoto, as empresas praticam outras injustiças,
como o abandono de entregadores infectados com covid-19.
(Agência Brasil)

Ouvidoria do Ipem-SP divulga ranking
de reclamações do primeiro trimestre
A Ouvidoria do Ipem-SP
(Instituto de Pesos e Medidas do
Estado de São Paulo), autarquia
do Governo do Estado, vinculada à Secretaria da Justiça, e órgão delegado do Inmetro, divulga o ranking de reclamações sobre produtos, serviços e instrumentos de medição referente ao
primeiro trimestre de 2021.
No período, foram 713 atendimentos. Desses, 438 estão efetivamente relacionadas a sugestões, solicitações, e busca de informações, 275 sobre produtos,
serviços e instrumentos de medição, 94 casos foram fiscalizados e concluídos e 181 se encontram em andamento. Entre os fiscalizados, 28 foram reprovados.
Bomba de combustível liderou o número de reclamações
com 172 registros e 78 reprovações confirmadas pela equipe
técnica após verificação metro-

lógica.
Segurança em aparelhos eletrodomésticos, balanças, produtos pré-medidos, entre eles, papel higiênico, brinquedos, fios e
cabos, também foram alvo de denúncias. No entanto, não foram
reprovados após fiscalização
O procedimento para o cidadão reclamar é simples. Ao suspeitar de uma possível irregularidade contra o consumidor entre em contato com a Ouvidoria
que atende, registra e faz o encaminhamento da solicitação
para a área técnica realizar a fiscalização dos produtos ou instrumentos reclamados. Após a
verificação, os resultados são
encaminhados para Ouvidoria
que se encarrega de transmitir a
informação para o cidadão.
No mesmo período em
2020, a Ouvidoria do Ipem-SP
registrou 1.355 atendimentos

com grau de satisfação da população de 88,2%. De janeiro a
dezembro de 2020, foram registrados 3.748 atendimentos com
grau de satisfação da população
de 93,3%
Confira o ranking de atendimentos,
acesse
https://
bityli.com/ODTRr. Mais informações sobre a Ouvidoria do
Ipem-SP, acesse https://
bityli.com/BBIJs
Dúvidas, sugestões ou reclamações sobre este e outros assuntos do Ipem-SP podem ser
feitas pelo telefone da Ouvidoria: 0800 013 05 22, de segunda a sexta, das 8h às 17h, ou por
meio
do
e-mail
ouvidoria@ipem.sp.gov.br
O Ipem-SP é uma autarquia
vinculada à Secretaria da Justiça
e Cidadania do Governo do Estado de São Paulo e órgão delegado do Inmetro. Com uma equi-

pe de fiscalização formada por
especialistas e técnicos, realiza
diariamente, em todo o Estado
de São Paulo, operações de fiscalizações rotineiras em balanças, bombas de combustíveis,
medidores de pressão arterial,
brinquedos, taxímetros, radares,
capacetes de motociclistas, cadeiras de carro para crianças,
peças de roupa, cama, mesa e
banho, botijões de gás, produtos
embalados sem a presença do
consumidor, entre outros materiais. É seu papel também proteger o consumidor para que
este leve para casa a quantidade
exata de produto pela qual pagou.
Quem desconfiar ou encontrar
irregularidades pode recorrer ao
serviço da Ouvidoria, pelo telefone 0800 013 05 22, de segunda a sexta, das 8h às 17h, ou enviar
e-mail
para
ouvidoria@ipem.sp.gov.br

Prefeitura assina contrato de concessão e
garante investimento mínimo de R$ 83,150 mi
para restauro do Mercado Municipal
A Prefeitura de São Paulo e
o Consórcio Novo Mercado
Municipal assinaram na quintafeira (15/04) o contrato para concessão por 25 anos do Mercado
Municipal Paulistano, o Mercadão, e do Mercado Kinjo Yamato, localizados na região central
da capital. A outorga mínima prefixada era de R$ 30,6 milhões e
consórcio que venceu a licitação,
da qual participaram três interessados, apresentou proposta financeira de R$ 112 milhões, que representa ágio de 266% em relação ao valor mínimo exigido no
edital de R$ 30,6 milhões e R$
49 milhões acima do valor oferecido pela segunda colocada.
A concessão é válida por 25
anos e, nesse período, a proposta apresentada pelo consórcio
que venceu a disputa pública vai
gerar um benefício econômico
estimado em R$ 225 milhões,

incluindo investimentos, outorgas e pagamento de impostos.
O Consórcio Novo Mercado
Municipal, que apresentou a
melhor proposta financeira, é
composto pelas empresas Brain
Realty Consultoria e Participações e o Fundo de Investimento
Mercado Municipal. O acordo
prevê que, em até 24 meses a
contar da data da ordem de início, a concessionária deverá investir obrigatoriamente no restauro e reforma dos mercados,
em conformidade com as especificações técnicas, exigências
de operação e ambientais, bem
como as normas vigentes e os
órgãos de tombamento.
O investimento deve ser de
pelo menos R$ 83.150.000,00
para realização de todo o restauro e reformas necessárias, entre
as quais ampliação e construção
de sanitários (incluindo acessí-

veis), fraldários, iluminação adequada, sistema de aproveitamento de água, correção de danos e
reconstituição da fachada, escadas rolantes e elevadores, adequação à acessibilidade, reconstituição e restauro das esquadrias e peças originais do mercado. O objetivo é manter e recompor o projeto original nos dois
primeiros anos da concessão.
Além do valor mínimo de oferta, o licitante também deverá pagar
anualmente uma outorga variável
que será calculada mediante aplicação de alíquota entre 5% e 10% sob
a receita bruta e, em casos de baixo
desempenho, será acrescida alíquota de até 5%, a título punitivo.
Atualmente, os mercados trabalham com sistema de boxes,
onde os locatários pagam um
valor ao mês pelo espaço ocupado. Com a concessão, aqueles
que quiserem permanecer e es-

tiverem regular perante o poder
público poderão ficar.
Transição – A gestão permanecerá com a Prefeitura por
90 dias a partir da data em que
for publicada a ordem início da
concessão. Esse modelo é necessário para que todo o funcionamento e administração sejam
diariamente acompanhados pelo
concessionário e, também, para
que os permissionários possam
assinar os contratos com o novo
responsável pela administração.
Todos os comerciantes que
quiserem permanecer e estiverem regulares com a municipalidade poderão assinar contrato
com o concessionário e continuar comercializando seus produtos. Enquanto as obras não
forem concluídas, entregues e
aprovadas o valor a ser pago pelos permissionários terá de ser
igual ao valor do TPU.
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Caixa pode fazer novas antecipações
de saques do auxílio emergencial
Depois de antecipar em duas
semanas, o saque da primeira
parcela da nova rodada do auxílio emergencial, a Caixa Econômica Federal poderá fazer o
mesmo com as demais parcelas,
disse na sexta-feira (16) o presidente do banco, Pedro Guimarães. Segundo ele, a medida será
tomada se o calendário da primeira parcela funcionar bem.
“A partir da avaliação do pagamento deste primeiro ciclo,
poderemos também antecipar os
pagamentos dos Ciclos 2, 3 e 4.
Vamos avaliar como será este
fluxo de pagamento e, se for
como imaginamos, anteciparemos os outros meses”, disse
Guimarães em entrevista coletiva para detalhar a antecipação
do calendário de saques.
Na quinta-feira (15) à noite,
o presidente Jair Bolsonaro
anunciou a diminuição do intervalo entre o depósito do auxílio
emergencial nas contas poupança digitais e o início da retirada
em espécie do benefício. O prazo de saques da primeira parcela, que seria de 4 de maio a 4 de

junho, passou para 30 de abril a
17 de maio.
Diminuição de filas
Segundo Guimarães, a antecipação foi possível porque a
população está cada vez mais
movimentando o benefício por
meio do aplicativo Caixa Tem. A
ferramenta permite o pagamento de contas domésticas, de boletos, compras em lojas eletrônicas e pagamentos com código
QR (versão avançada do código
de barras) em maquininhas de
lojas parceiras.
Com mais gente movimentando o auxílio emergencial pelo
aplicativo, menos pessoas precisarão sacar o benefício em espécie. A diminuição das filas nas
agências, explicou Guimarães,
permitiu a antecipação do saque.
“Primeiro publicamos um
calendário, vimos como era a
dinâmica de pagamento, tanto
pela questão de aplicativo, quanto pela questão de potenciais filas. Percebemos que estávamos
muito bem e antecipamos”, comentou.

O presidente da Caixa informou que esse critério também
será aplicado para eventualmente antecipar o saque das demais
parcelas. “Por toda a maneira
como estamos fazendo os depósitos nas contas sociais digitais,
antecipamos o ciclo de pagamento. Outros ciclos poderemos antecipar também, dependendo da dinâmica que tivermos
nos pagamentos”, acrescentou.
A primeira parcela da nova
rodada do auxílio emergencial
começou a ser depositada nas
contas poupança digitais no último dia 6 e vai até o dia 29, para
trabalhadores autônomos e inscritos no Cadastro Único de Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico). Cerca de 10
milhões de beneficiários do
Bolsa Família seguem um calendário distinto de saque, nos dez
últimos dias úteis de cada mês,
e podem sacar o benefício ou
transferi-lo para uma conta-corrente imediatamente.
Problemas de acesso
Na quinta-feira (15), o apli-

cativo Caixa Tem registrou 1,1
milhão de operações, com pagamentos que somaram R$
153 milhões. Quem trocou de
aparelho ou de número de celular recentemente, no entanto, precisa ir a uma agência do
banco desbloquear o acesso ao
aplicativo. Segundo Guimarães,
a medida foi tomada para coibir
fraudes.
“Se o celular for trocado,
mas ficar o mesmo número,
você pode conseguir fazer o desbloqueio automaticamente pelo
aplicativo. Mas, se você trocou
o número do celular, por uma
questão de evitar fraude, há necessidade de ir à agência. Sabemos que várias pessoas têm
o número pré-pago e trocam,
mas isso é fundamental para
proteger vocês. Quando há alguma desconfiança de fraude,
há o bloqueio”, explicou o presidente da Caixa.
Segundo ele, o desbloqueio
é simples, bastando o usuário
apresentar um documento de
identidade na agência. (Agencia Brasil)

Ministério paga Garantia-Safra
a 25 mil agricultores familiares
O Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento
(Mapa) autorizou o pagamento
do Garantia-Safra a 25 mil agricultores familiares que aderiram
ao programa na safra 2019/
2020. O benefício, de R$ 850,
será pago em parcela única em
razão das medidas de enfrentamento à pandemia de covid-19.
O montante chega a R$ 21,5
milhões.
Serão contemplados mais de
25 mil produtores de 27 municípios em sete estados - Alagoas, Bahia, Ceará, Minas Gerais,
Paraíba, Pernambuco e Sergipe.

A lista dos municípios foi publicada na sexta-feira (16) no Diário Oficial da União. Os pagamentos serão realizados a partir
deste mês e seguem o calendário de pagamento de benefícios
sociais da Caixa Econômica Federal.
O Garantia-Safra assegura ao
agricultor familiar o recebimento de um auxílio financeiro, por
tempo determinado, caso perca
sua safra em razão de seca ou
excesso de chuvas. Têm direito
a receber o benefício os agricultores com renda mensal de até
um salário mínimo e meio,

quando tiverem perdas de produção em seus municípios iguais
ou superiores a 50%.
Benefício bloqueado
O Mapa também vai notificar os agricultores que aderiram
ao programa, nos municípios
contemplados, que tiveram a
concessão do benefício bloqueado por não atenderem ou comprovarem as exigências legais.
Para isso, eles devem acessar o
cadastro de inscrição no sistema informatizado de gerenciamento do Garantia-Safra. O prazo para consulta é de 30 dias.

O ministério também disponibilizou uma lista com os nomes dos agricultores que tiveram o benefício bloqueado.
O requerimento de defesa do
agricultor familiar deve ser feito por meio do gov.br, o portal
único do governo federal, no
serviço Solicitar Requerimento
de Defesa após Bloqueio do
Benefício Garantia-Safra. Uma
comissão fará a análise da defesa em até 45 dias, prorrogáveis
por mais 15, conforme as orientações da Portaria nº 25/2020,
para regularização do benefício.
(Agencia Brasil)

Banco Central altera norma para
segunda fase do open banking
O Diário Oficial da União de
sexta-feira (16) traz resolução
do Banco Central (BC) que modifica regras para a implementação no país do sistema financeiro aberto, chamado open
banking. Objetivo é reforçar o
direito à proteção de dados dos
clientes.
De acordo com o BC, a medida complementa a regulamentação vigente que estabelece os
requisitos técnicos e procedimentos operacionais da fase 2
do sistema, que vai permitir o
compartilhamento de dados cadastrais e de transações de clientes bancários.
O open banking é a padronização do processo de compartilhamento de dados e serviços financeiros pelas instituições autorizadas a funcionar pelo BC, por
meio de abertura e integração de
plataformas e infraestruturas de
tecnologia. Por meio do sistema,
os clientes terão poder sobre as
informações levantadas pelos bancos e poderão autorizar o compartilhamento a outras instituições.
De acordo com o BC, o open
banking vai aumentar a competitividade entre os bancos e a
melhor a oferta de produtos e

serviços aos clientes.
A fase 1 começou a ser implementada em 1º de fevereiro,
com o compartilhamento de dados das instituições financeiras
ao público, como as características e preços de produtos e serviços bancários de varejo relacionados a contas, cartão de crédito e operações de crédito para
pessoas físicas e jurídicas. O
alvo foram as outras instituições
financeiras ou de pagamento,
desenvolvedores, potenciais fintechs (empresas de inovação tecnológica no setor financeiro) e
acadêmicos, visando à criação
de plataformas de serviços e de
novos modelos de negócios. Os
dados estão disponíveis nos sites de cada banco.
Fase 2
A fase 2, a ser implementada
pelas instituições até dia 15 de
julho, abrangerá o compartilhamento de dados cadastrais e transacionais relativos a operações
de crédito, conta de depósito e
cartão de crédito, mediante prévio consentimento de clientes.
Com isso, será possível também
a entrega de serviços customizados aos diferentes perfis, le-

vando em consideração os interesses, objetivos e necessidades
de cada público.
O compartilhamento deve
ser expressamente autorizado
pelo cliente e tem prazo de um
ano, mas pode ser encerrado a
qualquer momento pelos canais
de cada instituição financeira.
Só podem participar do open
banking instituições reguladas,
autorizadas e supervisionadas
pelo BC, estando sujeitas às sanções administrativas por eventual quebra de sigilo bancário.
A fase 3 do sistema está prevista para 30 de agosto, com o
início de serviços de pagamentos
e de encaminhamento de propostas de crédito. E a quarta fase,
para 15 de dezembro, com a ampliação de produtos e serviços
financeiros integrados na infraestrutura do open banking, operações de câmbio, investimentos,
seguros, previdência complementar aberta, entre outros.
Nova resolução
A principal medida estabelecida na resolução publicada nesta sexta-feira é a instituição do
manual de experiência do cliente. O novo manual se junta a ou-

tros quatro já previstos na regulamentação, são eles: Escopo de
Dados e Serviços; APIs (programas de aplicação); Serviços
Prestados pela Estrutura de Governança; e Segurança, que também estão sendo atualizados e
consolidados.
De acordo com o BC, esse
novo manual de experiência do
cliente estabelece requisitos
para os processos de compartilhamento de dados do cliente,
que abrange as etapas de consentimento, autenticação e confirmação. “Tem por objetivo harmonizar os procedimentos e as
informações disponibilizadas
pelas instituições participantes
aos clientes, com vistas a assegurar uma experiência ágil, segura, conveniente, e transparente”, explicou o BC, em nota.
Além disso, estão sendo exigidos novos serviços prestados
pela infraestrutura de suporte do
open banking, como a criação de
ambiente de testes de APIs. Nesse
caso, o objetivo é assegurar condições para as instituições testarem
suas APIs no estágio de desenvolvimento, inclusive com acesso a
exemplos para auxiliar sua implementação. (Agencia Brasil)

Beneficiários do Bolsa Família
começam a receber auxílio emergencial
A Caixa Econômica Federal começou na sexta-feira,
(16) o pagamento da primeira parcela do auxílio emergencial de 2021 para beneficiários do Bolsa Família com
final de NIS número 1.
O recebimento dos recursos segue o calendário normal do Bolsa Família, nas
mesmas datas do benefício
regular para quem é inscrito
no programa social. Para
quem recebe por meio da
Poupança Social Digital, os
recursos podem ser movimentados pelo aplicativo Caixa Tem ou sacados por meio
do Cartão Bolsa Família ou
Cartão Cidadão.
Em caso de dúvidas, a cen-

tral telefônica 111 da Caixa
funciona de segunda a domingo, das 7h às 22h. Além disso, o beneficiário pode consultar
o
site
auxilio.caixa.gov.br.
O auxílio emergencial foi
criado em abril do ano passado pelo governo federal para
atender pessoas vulneráveis
afetadas pela pandemia de covid-19. Ele foi pago em cinco
parcelas de R$ 600 ou R$ 1,2
mil para mães chefes de família monoparental e, depois, estendido até 31 de dezembro de
2020 em até quatro parcelas
de R$ 300 ou R$ 600 cada.
Neste ano, a nova rodada
de pagamentos, durante quatro meses, prevê parcelas de

R$ 150 a R$ 375, dependendo do perfil: as famílias, em
geral, recebem R$ 250; a família monoparental, chefiada
por uma mulher, recebe R$
375; e pessoas que moram sozinhas recebem R$ 150.
Pelas regras estabelecidas, o auxílio será pago às famílias com renda mensal total de até três salários mínimos, desde que a renda por
pessoa seja inferior a meio
salário mínimo. É necessário
que o beneficiário já tenha
sido considerado elegível até
o mês de dezembro de 2020,
pois não há nova fase de inscrições. Para quem recebe o
Bolsa Família, continua valendo a regra do valor mais

vantajoso, seja a parcela paga
no programa social, seja a do
auxílio emergencial.
Quem recebe na poupança
social digital, pode movimentar os recursos pelo aplicativo Caixa Tem. Com ele, é
possível fazer compras na internet e nas maquininhas em
diversos estabelecimentos comerciais, por meio do cartão de
débito virtual e QR Code. O
beneficiário também pode pagar boletos e contas, como
água e telefone, pelo próprio
aplicativo ou nas casas lotéricas. A conta é uma poupança
simplificada, sem tarifas de
manutenção, com limite mensal de movimentação de R$ 5
mil. (Agencia Brasil)

Covid-19: contágio
não garante aos
jovens imunidade
para reinfecção
O contágio do novo coronavírus oferece alguma proteção à
população jovem, mas não garante completa imunidade contra
uma reinfeção, segundo estudo publicado na quinta-feira (15) na
revista científica The Lancet Respiratory Medicine.
A pesquisa, com base em dados de mais de 3 mil elementos
saudáveis dos Marines norte-americanos, a maioria homens entre
18 e os 20 anos, concluiu que, ainda que se desenvolvam anticorpos após a recuperação da covid-19, é conveniente receber a vacina de modo a estimular a resposta imunitária e evitar reinfeções.
Para o estudo, desenvolvido entre maio e novembro de 2020,
os recrutas fizeram uma quarentena de quatro semanas antes de
regressar aos treinos, realizaram testes para detectar anticorpos
e contágios e preencheram um questionário sobre sintomas de
covid-19, entre outros dados médicos.
De acordo com a pesquisa, de tipo ‘observacional’, 19 jovens, (10%) de 189 que já tinham superado a covid-19, ficaram
novamente infectados, enquanto no grupo dos que não tinham
contraído o vírus, com 2.247 recrutas, contagiaram-se posteriormente 1.079, quase metade.
Os autores da pesquisa constataram que os jovens que nunca
tinham estado infectadas com o novo coronavírus tinham cinco
vezes mais risco de se contagiarem, do que aqueles que já tinham contraído a doença, ainda que os últimos não fossem completamente imunes.
Os pesquisadores mostram que os jovens reinfectados tinham
menos anticorpos do que aqueles que não voltaram a contrair o
vírus, e a sua carga viral era dez vezes mais baixa do que a dos
recrutas que tinham ficado infectados pela primeira vez.
Segundo eles, isso significa que algumas pessoas reinfectadas podem transmitir o vírus, ainda que seja uma conclusão que,
advertem, requer mais investigação para ser confirmada.
“À medida que as campanhas de vacinação vão ganhando impulso, é importante lembrar que, apesar de uma infecção prévia
por covid-19, os jovens podem contrair o vírus novamente e transmiti-lo a outras pessoas”, afirma, em nota um dos autores do
estudo, Stuart Sealfon, da Escola de Medicina Icah, de Monte
Sinai, nos Estados Unidos. (Agencia Brasil)

OMS: taxa de infecção
por covid-19 está
próxima do valor
mais alto
O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS),
Tedros Adhanom, disse na sexta-feira (16) que o número de novos casos de covid-19 por semana, em nível mundial, quase duplicou nos últimos dois meses e está próximo do valor mais elevado registrado até agora. A situação na Índia é uma das mais
preocupantes atualmente, pois o país registrou, no último mês, o
maior número de casos da doença no mundo.
“Os casos de infecção e as mortes continuam a aumentar a
uma velocidade preocupante”, alertou Tedros Adhanom Ghebreyesus, em entrevista coletiva nesta sexta-feira.
No último relatório, divulgado no dia 13 de abril, a OMS informou que o número de casos de covid-19 no mundo aumentou
pela sétima semana consecutiva, com mais de 4,5 milhões de
novos registros na última semana. O número de óbitos também
aumentou pela quarta semana consecutiva, alta de 7% em relação à semana anterior, com mais de 76 mil mortes notificadas.
Os maiores aumentos de novos casos ocorreram na Índia
(873.296 novos casos, alta de 70%), Estados Unidos (468.395,
aumento de 5%), no Brasil (com 463.092 novos casos, redução
de 8%), na Turquia (353.281, avanço de 33%) e na França
(265.444, alta de 9%).
Toda semana surgem, em território europeu, mais de 1,6 milhão de novos infectados, apesar das restrições impostas pelos
vários países e da campanha de vacinação em curso.
Índia
A situação na Índia é uma das mais preocupantes atualmente,
já que o país teve o maior número de casos de covid-19 no mundo no último mês. A Índia voltou a registrar, nesta sexta-feira,
um recorde de novas infecções por covid-19, impulsionado pelas aglomerações em eventos religiosos e comícios eleitorais.
O país notificou 217.353 novos casos hoje, o que marca o
oitavo dia consecutivo de aumento diário recorde. A Índia é o
segundo país, em nível mundial, com o maior número de casos,
cerca de 14,3 milhões. Registra ainda um total de 174.308 mortes desde o início da pandemia.
Enquanto luta contra uma segunda onda da pandemia de covid-19, com novas restrições impostas em Mumbai, Nova Delhi
e outras cidades, aumentam os apelos para que as autoridades
acelerem o programa de vacinação, já que os hospitais estão superlotados
Até agora, a Índia já administrou 115 milhões de doses de
vacinas, o terceiro maior número no mundo, depois dos Estados
Unidos e da China. No entanto, esse número de doses administradas cobre apenas uma pequena fração dos seus 1,35 bilhão de
habitantes. A desaceleração na vacinação justifica-se pela falta
de vacinas no país, que até agora foi um grande exportador. (Agencia Brasil)
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Pandemia pode manter níveis
críticos ao longo de abril, diz Fiocruz
Bolsa sobe pelo
quinto dia seguido e
atinge maior nível
desde janeiro
Em mais um dia de otimismo no mercado financeiro, a
bolsa de valores voltou a subir
e alcançou o melhor nível desde janeiro. O dólar caiu pela
quarta sessão seguida e voltou
a fechar abaixo de R$ 5,60.
O índice Ibovespa, da B3,
encerrou a sexta-feira (16) aos
121.114 pontos, com alta de
0,34%. O indicador começou
o dia em queda, mas recuperouse durante a tarde.
Com ganhos pelo quinto dia
seguido, o Ibovespa acumulou
alta de 2,93% na semana e atingiu o nível mais alto desde 18
de janeiro. O índice acumula
alta de 3,84% em abril e de
1,76% em 2021.
O mercado de câmbio também teve um dia de euforia. O
dólar comercial encerrou a sessão vendido a R$ 5,585, com recuo de R$ 0,043 (-0,77%). A cotação iniciou o dia em alta, atingindo R$ 5,67 na máxima do dia,
por volta das 10h30. No entanto,
reverteu a tendência e passou a
cair ainda no fim da manhã.
O mercado financeiro foi

impulsionado pelo otimismo
externo, com a queda no rendimento dos títulos do Tesouro norte-americano. Com a inflação nos Estados Unidos permanecendo em níveis baixos,
apesar do pacote de US$ 1,9
trilhão do governo do presidente Joe Biden, diminuíram as
apostas de que o Federal Reserve (Banco Central norteamericano) aumentará os juros
antes do previsto.
Juros baixos em economias avançadas estimulam a entrada de capitais em países
emergentes, como o Brasil. No
cenário interno, os investidores aguardam a definição sobre
o Orçamento Geral da União
de 2021, que precisa ser sancionado até o dia 22. A equipe
econômica e o Congresso discutem vetos parciais a emendas parlamentares, que foram
infladas em R$ 26,4 bilhões
com o remanejamento de despesas obrigatórias, como gastos com a Previdência Social
e o seguro-desemprego.
(Agencia Brasil)

Em uma semana, mortes
aumentam 8% e casos
6% da Covid-19
O total de mortes registradas em decorrência da covid-19
cresceu 8% na Semana Epidemiológica (SE) 14, de 4 a 10 de
abril. Neste período, foram registrados 21.141 novos óbitos,
contra 19.643 confirmados na
semana anterior. A média móvel de mortes (total de vidas perdidas pelo número de dias) na
SE 13 ficou em 3.020.
O resultado foi mostrado no
Boletim Epidemiológico do
Ministério da Saúde sobre o coronavírus de número 58. O documento reúne a avaliação da
pasta sobre a evolução da pandemia, considerando as semanas epidemiológicas e o tipo
de mediação empregada por
autoridades de saúde para essas situações.
A curva de mortes durante
a pandemia mostra um aumento intenso a partir do fim do
mês de fevereiro. O resultado
da SE 14 é quase o triplo de
dois meses atrás, quando na
SE 6 foram registrados 7.528
novos mortos.
A soma de novos casos
confirmados também teve
acréscimo, mas menor, de 6%.
O resultado reverte a tendência de queda da semana anterior (SE 13), quando houve
14% de queda sobre a semana
epidemiológica 12.
Nesta última semana (SE
14) foram registrados 491.409
novos diagnósticos positivos de
covid-19, contra 463.235 novas
notificações de pessoas infectadas com o novo coronavírus
na semana anterior. A média
móvel foi de 70.201.
Estados
Conforme o boletim epidemiológico, s ete estados tiveram aumento de casos na Semana Epidemiológica 14, en-

quanto doze ficaram estáveis
e oito tiveram redução. Os
acréscimos mais efetivos
ocorreram no Ceará (36%) e
no Pará (32%). Já as quedas
mais intensas se deram no Maranhão e Amapá (-19%).
Quando consideradas as
mortes, o número de estados
com incremento das curvas foi
de 13, oito ficaram estáveis e
outros seis tiveram diminuição
em relação ao balanço da semana anterior. Os aumentos mais
representativos foram registrados no Paraná (53%) e Amazonas (51%). As quedas mais expressivas aconteceram no Tocantins (-21%) e Rio Grande do
Sul (-19%).
Mundo
O Brasil se consolidou
como país com mais novas mortes e aumentou sua diferença
para o 2º colocado (6.870), os
Estados Unidos. Os números
brasileiros foram quase o triplo
das vidas perdidas entre os norte americanos.
Em seguida vêm México
(5.201), Índia (4.652) e Polônia (3.439). Enquanto a curva do
Brasil sobe de forma intensa, a
curva de mortes dos EUA vem
fazendo movimento inverso.
Quando considerados os números absolutos de mortes desde
o início da pandemia, o Brasil
segue na 2ª posição, atrás dos
Estados Unidos (351.334).
O Brasil deixou de ser o país
com mais novos casos, liderança que foi ocupada pela Índia
(873.296). Em seguida vêm Estados Unidos (478.831), Turquia (353.281) e França
(199.140). Na comparação em
números absolutos, o Brasil
fica na 2ª posição, atrás dos
EUA (31,1 milhões). (Agencia
Brasil)

A manutenção da tendência
de alta transmissão da covid-19
no Brasil na semana passada (4
a 10 de abril) indica que a pandemia pode permanecer em níveis críticos ao longo deste mês.
O alerta foi feito na sexta-feira
(16), pela Fundação Oswaldo
Cruz (Fiocruz), no boletim Observatório Covid-19.
Os pesquisadores apontam
que as medidas restritivas adotadas por alguns estados e municípios produziram “êxitos localizados”, que podem resultar
na redução de casos graves da
doença nas próximas semanas.
Apesar disso, a flexibilização
dessas medidas nesse momento
pode fazer retornar o ritmo acelerado de transmissão, em um

cenário em que o isolamento
social mais rigoroso ainda não
teve impacto sobre o número de
óbitos e a demanda hospitalar
dos pacientes com covid-19.
O boletim também aponta o
risco de a pandemia se estabilizar em um patamar muito mais
elevado que no ano passado.
Indicam esse quadro a estabilização na incidência de novos
casos da doença e a permanência de níveis críticos na ocupação de leitos de unidade de
terapia intensiva (UTI) na maior
parte do país.
Média diária de mortes e
UTI
Na semana passada, o Brasil voltou a superar a média di-

ária de mais de 3 mil mortes, e,
em 12 de abril, chegou ao recorde de 3.123 mortes na média móvel de sete dias, segundo
dados do painel Monitora Covid-19, da Fiocruz.
A ocupação de UTIs para pacientes com covid-19 permanece acima de 80% em 22 estados
e no Distrito Federal. Apesar
disso, a fundação destaca a saída do Maranhão da zona de
alerta crítico para a zona de
alerta intermediário, com 78%
de ocupação; além de quedas
significativas do indicador no
Pará (de 87% para 82%), Amapá (de 91% para 84%), Tocantins (de 95% para 90%), Paraíba (de 77% para 70%) e São
Paulo (de 91% para 86%).

O boletim mostra ainda
que, até a sexta-feira da semana passada, 30,2% das pessoas vacinadas contra a covid19 haviam recebido as duas
doses do imunizante, enquanto 69,8% receberam apenas
uma dose.
A Fiocruz reforça que tanto a CoronaVac quanto a
Oxford/AstraZeneca preveem
duas doses para que o esquema vacinal seja completo. Diante disso, é recomendado planejamento da imunização, monitoramento e busca ativa dos
faltosos na segunda dose, o que
é necessário para alcançar a
proteção pretendida pela vacinação e não desperdiçar recursos.
(Agencia Brasil)

Ministério da Saúde começa a
distribuir kits intubação para estados
A partir da sexta-feira (16),
mais 2,3 milhões de medicamentos do kit intubação serão
distribuídos pelo Ministério da
Saúde. Os insumos foram adquiridos na China e doados ao governo federal por empresas
como a Petrobras, Vale, Engie,
Itaú Unibanco, Klabin e Raízen.
“Com esta doação, nós conseguimos garantir, conforme os
dados enviados, pelo menos 10
dias de abastecimento em relação ao bloqueador neuromuscular, analgesia e sedação por midazolam, e 15 dias com propofol. O estado é o responsável,
junto aos municípios, para fazer
a redistribuição em sua própria
rede assistencial”, ressaltou o
secretário de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos (SCTIE), Hélio Angotti Neto.
As equipes do Ministério da
Saúde já estão prontas para ini-

ciar a distribuição dos chamados
kit intubação. “Com base em experiências anteriores, a expectativa é de que em menos de 48
horas os medicamentos sejam
distribuídos para todos os estados”, ressaltou o secretário-executivo do Ministério da Saúde,
Rodrigo Cruz.
Critérios
Os hospitais do SUS são os
primeiros da lista a receber os
kits. São eles que definem o consumo médio mensal e os seus
estoques aos estados – informações essenciais para orientar, na
ponta, os critérios de divisão dos
lotes de medicamentos entre os
entes federativos.
De acordo com a pasta, os
dados são apresentados em reuniões tripartites, que ocorrem
três vezes por semana, envolvendo representantes dos secretári-

os estaduais e municipais de saúde - Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) e
Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems) - e do Ministério da Saúde. A pasta também conta com a
colaboração da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), que monitora a produção
nacional dos medicamentos.
“A partir daí, traçamos estratégias de aquisição e de distribuição desses medicamentos,
com o intuito de regularizar a distribuição nacional. No momento seguinte, o ministério executa as estratégias, fazendo aquisições nacionais ou internacionais e propondo uma pauta de
distribuição aos estados, que é
aprovada pelo Conass e Conasems”, explicou Cruz.
Desde o início da pandemia
da covid-19, o Ministério da

Saúde enviou aos estados e municípios mais de 8,6 milhões de
medicamentos para intubação.
Além disso, atua na aquisição de
medicamentos hospitalares por
outros meios: há dois pregões em
aberto e está em andamento uma
compra direta via Organização
Pan-Americana da Saúde (Opas).
Segundo o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, a ação vai
reforçar a assistência ao Sistema Único de Saúde (SUS) e os
cuidados aos pacientes em todo
o país. “A obrigação de adquirir
esses medicamentos é de estados e municípios. Todavia, estamos em uma emergência pública internacional e nós temos que
tomar as providências necessárias para assegurar o abastecimento em todo o país, principalmente em municípios menores que
não têm condições de compra”,
afirmou. (Agencia Brasil)

Omar Aziz, Randolfe Rodrigues e Renan
podem comandar CPI da Pandemia
Um acordo entre parlamentares que vão compor a Comissão Parlamentar de Inquérito
(CPI) da Pandemia no Senado,
responsável por investigar as
ações do governo federal e o uso
de verbas federais transferidas a
estados e municípios para combater a covid-19, definiu que o
colegiado deverá ser presidido
por Omar Aziz (PSD-AM) e terá
na vice-presidência o senador
Randolfe Rodrigues (Rede-AP),
autor do requerimento de instalação do colegiado. Ao senador
Renan Calheiros (MDB-AL),

que era o mais cotado para ficar
com o comando na comissão,
caberá a relatoria da CPI. A informação foi confirmada por
Randolfe Rodrigues na sextafeira (16).
Apesar do acordo, é preciso
ocorrer uma eleição para oficializar os nomes, o que deve
ocorrer na próxima semana.
Renan teve que abrir mão da
presidência da CPI depois que
passou a ser considerado “impedido” por colegas por ser pai do
governador de Alagoas, Renan
Filho. Enquanto o presidente da

CPI é o responsável por conduzir os trabalhos de investigação
e por determinar as fases que o
colegiado vai seguir e o ritmo
dos trabalhos, o relator prepara
o parecer final, após os trabalhos. É ele, por exemplo, o responsável por sugerir indiciamentos ou não.
Composição
Composta por 11 titulares e
sete suplentes, que já foram indicados por líderes partidários,
a partir de agora a comissão já
pode ser instalada. Na primeira

reunião, serão eleitos o presidente, o vice-presidente e o relator
da CPI. Como membro mais idoso entre os titulares da comissão,
o senador Otto Alencar vai comandar a instalação da CPI e a
formalização da eleição do trio
que vai comandar o grupo.
Por decisão do presidente do
Senado, Rodrigo Pacheco
(DEM-MG), essa reunião terá
que ser presencial. A data da ainda não foi definida, mas Randolfe Rodrigues diz que há disposição para seja na próxima quintafeira (22). (Agencia Brasil)

General Silva e Luna é confirmado
no comando da Petrobras
O nome do general Joaquim
Silva e Luna foi confirmado para
o cargo de presidente da Petrobras. A informação foi divulgada na sexta-feira (16) pela estatal. Silva e Luna foi indicado
pelo presidente Jair Bolsonaro
em substituição ao economista
Roberto Castello Branco, que se
desligou da empresa.
A decisão foi formalizada
pelo Conselho de Administração

da estatal, que elegeu Silva e
Luna, além de aprovar outros
nomes para compor a Diretoria
Executiva. Rodrigo Araujo Alves
foi escolhido como diretor executivo Financeiro e de Relacionamento com Investidores;
Cláudio Rogério Linassi Mastella, diretor executivo de Comercialização e Logística; Fernando Assumpção Borges, diretor
executivo de Exploração e Pro-

dução; e João Henrique Rittershaussen, diretor executivo de
Desenvolvimento da Produção.
Foram reconduzidos Nicolás
Simone, como diretor executivo de Transformação Digital e
Inovação; Roberto Furian Ardenghy, diretor executivo de Relacionamento Institucional e Sustentabilidade; e Rodrigo Costa
Lima e Silva, diretor executivo
de Refino e Gás Natural.

Silva e Luna foi diretor-geral brasileiro da Itaipu Binacional, de fevereiro de 2019 até
abril de 2021. É general de exército da reserva e serviu no Ministério da Defesa, de março de
2014 a janeiro de 2019, como
secretário-geral e como ministro da Defesa. É graduado pela
Academia Militar das Agulhas
Negras, na arma de engenharia.
(Agencia Brasil)

Municípios de SP receberão R$ 247 mi
para prevenir covid-19 em grávidas
Os municípios receberão R$
247 milhões para prevenir a disseminação da covid-19 entre
gestantes. Uma portaria do Ministério da Saúde com a liberação dos recursos deve ser publicada nos próximos dias, informou na sexta-feira (16) o
Ministério da Saúde, em coletiva de imprensa com secretários da pasta.
De acordo com o ministério, os recursos deverão ser direcionados pelos municípios

para custeio de hospedagem de
grávidas e puérperas que não
têm condições de isolamento domiciliar e distanciamento social. Além dos valores anunciados hoje, o Ministério ressaltou que R$ 1
bilhão já foi direcionado a
gestantes, considerando investimentos feitos pelo governo em 2020 e 2021.
O destino dos recursos acordado entre a pasta e os conselhos nacionais de Secretários

de Saúde (Conass) e de Secretarias Municipais de Saúde ( Conasens) - também será para a
identificação precoce e o monitoramento de sintomas da covid19, para qualificar o atendimento para o pré-natal, parto e puerpério e para o atendimento
odontológico das gestantes.
Durante a coletiva o secretário de Atenção Primária à Saúde do ministério, Raphael Câmara Medeiros Parente, afirmou que a cepa P.1 do vírus,

conhecida como variante de
Manaus, mostrou agressividade maior em grávidas quando
comparada com o vírus que circulava em 2020.
Vacinação de grávidas
Segundo Parente, é orientação da pasta vacinar contra a
covid-19 grávidas com fatores
de risco, mas a imunização,
segundo o ele, depende da política de cada município.
(Agencia Brasil)
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Honda apresenta o novo Accord
híbrido

A Honda Automóveis do Brasil lançará,
no início do segundo semestre, o novo Accord híbrido, o primeiro modelo da marca com
a inovadora tecnologia e:HEV híbrida de dois
motores elétricos. O sedã de luxo é um dos
três carros híbridos que a Honda planeja lançar no Brasil até 2023, dentro do seu plano
de eletrificação para o mercado local.
Como parte da estratégia global, a Honda investe constantemente em pesquisa e
desenvolvimento para continuar proporcionando a alegria da mobilidade com zero emissões de carbono. O objetivo é que 2/3 das
vendas globais da marca sejam de veículos
eletrificados até 2030, com a visão de atingir
a neutralidade de carbono até 2050.
Em linha com esse compromisso, foi criada a marca Honda e:Technology, para identificar as tecnologias de eletrificação de alta
eficiência que visam criar uma sociedade livre de carbono ao gerar, utilizar e conectar
energia de maneira mais eficaz.
e:HEV, o sistema híbrido da Honda
Sob o guarda-chuva da Honda
e:Technology, está a marca e:HEV, um novo
nome de comunicação para a tecnologia híbrida de dois motores elétricos de alta eficiência, que é parte importante no processo de
eletrificação da marca.
O e:HEV estreia no Brasil no novo Accord híbrido, o modelo flagship da Honda.
Com o uso de um sistema de dois motores
elétricos de alta eficiência, combinados a um
motor 2.0 a combustão, de ciclo Atkinson, ele
proporciona uma nova experiência de condução ao volante, com aceleração e respostas vigorosas, combinada a um consumo de
combustível excepcional.
Há três modos principais de operação,
dependendo da situação de condução: EV
Drive (100% elétrico), Hybrid Drive e Engine Drive. O sistema alterna automaticamente entre eles de forma suave, buscando a
máxima eficiência.
Nos modos EV Drive e Hybrid Drive, a
tração sempre ocorrerá apenas por meio do
motor de tração elétrico de 184 cv e 32,1 kgfm

de torque. A única diferença entre eles é se o
motor a combustão, de ciclo Atkinson, com
145 cv e 17,8 kgfm de torque, funcionará em
conjunto com o motor elétrico gerador, para
fornecer energia, ou não. Por se tratar de um
motor elétrico de alta potência, a maior parte
das condições de rodagem estarão cobertas
nestes dois modos de operação.
Como complemento, a Honda possui um
terceiro modo, exclusivo da marca, o Engine
Drive, que faz uma conexão direta do motor
a combustão com as rodas, por meio de um
sistema de embreagem. Esse modo é acionado em velocidades mais altas de cruzeiro,
quando o motor a combustão trabalha em sua
faixa de maior eficiência energética.
A operação do sistema é simples e busca maximizar a eficiência nas diferentes condições de rodagem. O modo EV Drive, 100%
elétrico, é utilizado nos momentos em que o
motor a combustão não é eficiente, em condições de baixa velocidade, ou de aceleração
suave. O motor a combustão, por sua vez,
opera no modo Engine Drive, sendo acionado quando trabalha em sua faixa ideal de carga e rotação. O modo Hybrid Drive complementa o funcionamento eficiente do sistema
e:HEV e opera entre essas duas condições.
Outro diferencial do sistema é a sua interação com o motorista. Uma função chamada seletor de desaceleração foi aplicada
ao sistema e:HEV do Accord e permite, por
meio dos seletores atrás do volante, controlar o nível de desaceleração do veículo em
quatro estágios.
Além dos modos Sport e ECON, que alteram a aceleração, essa função de seleção
de desaceleração atua especificamente quando o condutor retira o pé do acelerador. O
sistema pode ser utilizado como incremento
do freio motor quando há um carro à frente,
em trechos sinuosos, em uma redução no sinal vermelho ou mesmo em descidas.
Com isso, o Accord híbrido consegue alcançar alta eficiência energética de 1,20 MJ/
km, com consumo de 17,6 km/l na cidade e
17,1 km/l na estrada, de acordo com o IN-

METRO. Isso sem abrir mão do prazer ao
dirigir, com acelerações vigorosas, linearidade e suavidade no funcionamento e ótimo
comportamento dinâmico.
Graças à evolução dos conjuntos de baterias (IPU) e da unidade de controle de energia
(PCU), o Accord híbrido consegue oferecer
aos ocupantes o mesmo espaço interno da
versão com motor à combustão anteriormente comercializada, sem a bateria ou outros
componentes do sistema híbrido ocuparem o
espaço para bagagem ou passageiros.
Accord: ainda mais sofisticado e seguro
Externamente, o Accord híbrido traz
mudanças que o deixaram ainda mais sofisticado. Na dianteira, o sedã ganha um novo
para-choque e nova grade, com desenho mais
horizontal e que abriga os novos faróis de
neblina em LED.
O modelo traz inéditas rodas de 17 polegadas com acabamento escurecido, enquanto na traseira, o desenho refinado do Accord

é complementado com um novo acabamento
na parte inferior do para-choque. Na tampa
traseira, o logo e:HEV identifica a versão híbrida, junto dos novos emblemas H frontal e
traseiro com novo acabamento azul, exclusivo dos veículos híbridos da marca.
Internamente, o Accord mantém toda a
sofisticação e tecnologia reconhecidas do
sedã flagship da marca, oferecendo um luxo
único para seus consumidores. E o modelo
traz novos equipamentos que ampliam a conectividade, o conforto e a segurança.
Na conectividade, o sistema de áudio
agora permite a integração com as tecnologias Apple CarPlay e Android Auto sem a
necessidade de fios, por conexão Bluetooth. Além disso, o carregador por indução no
console central está mais potente, com 15
Watts, permitindo mais comodidade aos ocupantes.
Ainda neste aspecto, os ocupantes do
banco traseiro passam a contar com duas

saídas USB adicionais, que permitem a recarga de dispositivos eletrônicos. O quadro
de instrumentos também traz novo grafismo, adequado para todas as funcionalidades do sistema híbrido e:HEV, bem como
uma nova grafia para os botões no volante,
tornando mais prática a operação.
Na segurança, o Honda SENSING foi
aprimorado. O modelo traz agora a tecnologia Low Speed Braking Control, que ativa o
freio em manobras de baixa velocidade, caso
detecte a possibilidade de colisão. Além disso, o assistente de permanência em faixa e
o controle de cruzeiro adaptativo trazem um
funcionamento ainda mais preciso e intuitivo.
O Honda SENSING, pacote de tecnologias de segurança e assistência ao condutor, é um equipamento de série que traz ainda o ACC (Adaptive Cruise Control) com
LSF (Low Speed Follow) - controle de cruzeiro adaptativo com ajuste de velocidade,
CMBS (Collision Mitigation Braking System)
com FCW (Front Collision Warning) - sistema de frenagem para mitigação de colisão,
LKAS (Lane Keeping Assist System) -sistema de assistência de faixa e o RDM (Road
Departure Mitigation System) com LDW
(Lane Departure Warning) - sistema para
mitigação de evasão de pista.
Os avançados sistemas de segurança
ativa e passiva incluem o VSA (assistente
de estabilidade) com controle de tração, freios ABS com Electronic Brake Booster (reforço eletrônico de frenagem), monitoramento da pressão dos pneus (TPMS), airbags dianteiros avançados, airbags de cortina, airbags laterais e de joelhos para o motorista e passageiro da frente, sendo o primeiro Honda comercializado no país com oito
airbags.
Outra novidade em segurança é a adoção do alerta de uso do banco traseiro, que
emite um aviso ao condutor, indicando que
algo pode ter sido esquecido no banco de trás,
caso as portas tenham sido abertas antes de
se iniciar a viagem.

Audi A6 tem nova versão 2.0 para o Brasil
A linha 2021 do Audi A6 Sedan chega
ao Brasil com uma importante novidade:
agora os clientes também terão à disposição a versão Prestige Plus com o premiado motor 2.0 TFSI de 245 cavalos. Além
disso, a versão de topo com motor 3.0 Performance Black, que até então era a única
comercializada no País, incorporou faróis
Full LED Matrix HD, park assist e carregador de celular por indução como itens de
série. O A6 já está disponível nas concessionárias a partir de R$ 399.990 e R$
482.990,00, nas versões Prestige Plus e
Performance Black, respectivamente, na
modalidade venda direta.
Além do propulsor 2.0 TFSI de 245 cavalos e torque de 370 Nm, a nova versão
Prestige Plus é equipada com a transmissão S tronic de sete velocidades, tração
quattro com tecnologia ultra e suspensão
Multilink. Dentre os itens tecnológicos de
série estão controle de cruzeiro adaptativo
com Traffic Jam Assist, faróis Full LED,
câmera 360º e carregamento de celular por
indução. O veículo possui kit exterior S line,
rodas de liga-leve 19" e 12 opções de cores no exterior.
Já a Performance Black, além dos novos equipamentos já mencionados como itens
de série – faróis Full LED Matrix HD, park
assist e carregador de celular por indução –
, também agrega bancos dianteiros esportivos em combinação couro e Alcantara, kit S
line interior com pedais e descanso de pé
em aço inoxidável e acabamento interno em
alumínio fosco escovado na linha 2021. O
motor desta versão topo de gama é o 3.0
TFSI, que desenvolve 340 cv de potência e

ar contornadas exalam esportividade. Em sua
vista lateral, linhas marcantes deixam o veículo com um visual mais baixo. Os poderosos e intensos contornos sobre as caixas de
rodas remetem à tração quattro. A linha do
teto alongada, que termina na coluna C, caracteriza a silhueta do modelo. Uma faixa
cromada impactante acentua a escultura tridimensional e une às lanternas na versão de
entrada. Na versão de topo, a faixa é destacada em preto brilhante.
O interior do novo A6 é ainda maior do
que a geração anterior e apresenta o melhor
espaço interno nos bancos traseiros em relação aos principais concorrentes. Possui 4.939
milímetros de comprimento, 1.886 milímetros

de largura, 2.924 milímetros de entre eixos e
1.457 milímetros de altura. O compartimento
de bagagem oferece excelente espaço para
carga com 530 litros. A tampa do porta-malas pode ser aberta com o movimento dos
pés.
Adicionalmente às doze opções de cores já oferecidas – Azul Firmamento, Azul
Navarra, Bege Carat, Branco Geleira, Cinza Daytona, Cinza Vesúvio, Prata Florete,
Preto Mito, Verde Avalon, Vermelho Tango, Branco Ibis e Preto Brilhante –, o cliente agora pode escolher outras quatro
cores Audi Exclusive: Verde Camuflagem,
Marrom Ipanema, Bege Siam e Verde
Goodwood.

Truck
torque de 500 Nm.
A tela superior de 10,1" exibe diversas
informações, como interface com smartphones Android e iOS, informações de navegação e o Audi Drive Select com cinco modos
de condução: Comfort, Dynamic, Efficiency,
Indivudal e Auto. O display inferior de 8,6"
fornece acesso ao controle de climatização,
funções de conforto e entrada de texto. O
conceito operacional das telas possui uma
resposta intuitiva como a de um smartphone.
Um “click” de confirmação pode ser sentido
e ouvido quando uma função é selecionada
pelo toque.
Os modelos também trazem a tecnologia
de assistência elétrica, composta por uma

bateria de íons de lítio e um alternador de
correia em um sistema elétrico primário de
12 volts para a versão Prestige Plus e 48 volts
para a versão Performance Black. Os veículos podem se deslocar em velocidades entre 55 e 160 km/h com o motor desligado e,
em seguida, o alternador de correia reinicia o
propulsor rápida e confortavelmente. O sistema start-stop desativa o motor a partir de
22 km/h.
Elegância e sofisticação
Com suas proporções equilibradas, o A6
Sedan transmite inconfundivelmente seu caráter: elegância esportiva, alta tecnologia e
sofisticação. A grade Singleframe larga e cintura baixa, os faróis planos e as entradas de

Linha Sprinter apresenta
seis novidades

Nacionais

Jeep abre pré-venda de outras
versões do Novo Compass

Com o sucesso da pré-venda da Série
Especial de 80 Anos do Novo Compass, que
teve seu lote de 1.000 unidades esgotado em
apenas 48h, a Jeep decidiu liberar a possibilidade de compra antes do lançamento também das outras três versões AT6 com o moderno motor T270 turbo Flex com 185 cv e
270 Nm de torque (Sport, Longitude e Limited). Não haverá limite de unidades.
Para adquirir uma das novas versões
Sport, Longitude e Limited T270 do Novo
Compass, o consumidor deve confirmar sua
intenção de compra de forma on-line pelo
hotsite (https://compass.jeep.com.br/pre-venda) com o pagamento de um sinal de R$ 3.000
ou de maneira presencial em uma das mais
de 200 concessionárias da Jeep. A Série Especial 80 Anos segue sendo vendida também.
Quem comprar até a chegada oficial do Novo
Compass, que acontecerá muito em breve,
terá como benefícios um prazo de faturamento entre 30 a 60 dias após o lançamento (a
depender da versão), além de pagamento do
valor da tabela FIPE no Renegade ou Compass usados de clientes que optarem em fazer a compra como pessoa física.
Todas as novidades da nova geração do
Jeep Compass serão divulgadas no lançamento oficial, em breve. Assim, o cliente poderá

definir se deseja seguir com a compra. Nesse caso, será orientado a ir até uma concessionária da Rede Jeep para concluir a aquisição do veículo. Vale dizer que caso, por qualquer razão, ele opte por cancelar, receberá
o dinheiro do sinal de volta.
As versões Flex da nova geração do
Compass contarão com novidades como
mais performance com o moderno propulsor turbo Flex T270 integrado ao câmbio
automático de seis velocidades; novo design
com mudanças por fora e por dentro, como
o novo volante e novas rodas; mais sofisticação com itens como os novos faróis full
LED; mais tecnologia com novas centrais
multimídia de 8,4" e 10,1" (a depender da
versão) e novo carregador sem fio com espelhamento para Apple Carplay e Android
Auto, além de muita segurança, com pelo
menos seis airbags.
A versão Sport contará com central multimídia de 8,4", novas rodas de 17", ar-condicionado digital Dual Zone, freio de estacionamento eletrônico, Keyless Enter ‘n Go,

suspensão independente nas quatro rodas e
todos os itens da versão Sport atual.
Já a versão Longitude trará nova central de 10.1" com Adventure Intelligence by
Jeep Connect, novas rodas de 18", bancos
em couro, painel de instrumentos em tela
TFT de 7" colorida, aletas para trocas de
marcha no volante e retrovisor interno eletrocrômico, além de todos os itens da atual
Longitude.
A versão Limited do Novo Compass virá
com nova central multimídia de 10.1" com
Adventure Intelligence by Jeep Connect, novas rodas de 19", sete airbags, park assist,
bancos em couro, remote start, sistema de
monitoramento de ponto cego, retrovisores
com rebatimento elétrico, banco do motorista elétrico, teto pintado em preto e todos
os itens da atual versão Limited.
Confira abaixo os preços promocionais
de pré-venda sugeridos das novas versões
disponíveis em pré-venda (valores para todo
o Brasil, exceto estados de São Paulo e Paraíba):

Jeep Compass Sport T270 Turbo Flex AT6 - R$ 139.990
Jeep Compass Longitude T270 Turbo Flex AT6 - R$ 154.990
Jeep Compass Limited T270 Turbo Flex AT6 - R$ 176.990

A Mercedes-Benz Vans celebra a sua
permanência na liderança no segmento de comerciais leves em 2021 e lança seis grandes
novidades no portfólio da linha Sprinter 2021/
2022, incluindo um recurso de série adicional
no produto para os implementadores. O aumento do portfólio com mais de 100 configurações possíveis já pode ser conferido
pelos clientes em toda a rede de concessionários.
A grande novidade fica por conta do
novo pacote Comfort Fit disponível para os
Furgões de 4,1 toneladas que traz o assento individual para o acompanhante para
atender às demandas dos segmentos em
que o motorista opera sozinho ou no máximo com um acompanhante como é o caso
do e-commerce e das ambulâncias, principalmente. Além disso, a nova linha Sprinter traz ainda mais opções para o segmento de carga com o pacote Hi-Tech disponível para a Sprinter Chassi de 4,1 toneladas, com itens como o sistema multimídia
MBUX, volante multifuncional e piloto automático que proporcionam ainda mais facilidade e controle na utilização dos comandos do veículo.
Para o segmento de transporte de passageiros foram disponibilizadas rodas de liga
leve 6,5 J x 16, incluindo as versões com

cores sólidas para a Sprinter Van 15+1, equipada com o pacote Luxo Hi-Tech, o que
dá um destaque maior ao produto e agrega
valor de mercado. Tal diferencial também
se aplica à linha de Furgão Vidrado 10,5m³
e 14m³ com pacote Hi-Tech, tanto nos veículos de pintura sólida quanto na metálica.
Além disso, a Sprinter Van 19+1 tem como
principal diferencial a entrada pela porta
dianteira e contará com uma nova opção
de pacote, o Luxo Hi-Tech, com sistema
multimídia MBUX, volante multifuncional,
piloto automático, câmera de ré superior,
além do ar condicionado frontal e traseiro
de série.
Para os clientes de Motorhome, o destaque é o novo pacote da Sprinter Furgão de 4,1
toneladas que oferece itens como ar condicionado frontal, sistema multimídia MBUX, volante multifuncional, piloto automático, câmera de
ré superior, banco individual do acompanhante
e rodas em liga leve, propiciando a melhor experiência a bordo ao usuário.
Para os implementadores, a novidade é
o ponto de acesso adicional com doze sinais
no cockpit na nova linha Sprinter que permite
a conexão de dispositivos pré-definidos como
sinais de seta à esquerda e à direita, luz de ré
entre outros, garantindo a qualidade do produto final.

Jornal O DIA SP

Esporte

PÁGINA 16

SÁBADO A SEGUNDA-FEIRA, 17, 18 E 19 DE ABRIL DE 2021

Por Járcio Baldi

Peco Bagnaia. Quando desceu
da moto, um largo sorriso estava estampado em seu rosto.
Marc foi o centro das atenções na coletiva que acontece
antes de cada evento. O piloto
disse não estar preocupado
em resultados, mas sim apenas
voltar ao ritmo que o levou ao
título mundial por oito vezes.
O espanhol disse que houve
momentos muito difíceis durante sua recuperação, em que
não conseguia nem levantar
um copo de água com a mão
direita, tamanha a intensidade
das dores. “Você percebe que
existe uma grande expectativa,
mas nenhuma pressão. Sou o
primeiro a exigir estar no topo,
mas agora tenho que dar pequenos passos. Agora está
sendo minha pré-temporada.
Vo c ê a p r e n d e c o m t u d o .
Aprendi que existem muitas
corridas e tempo para ganhálas, mas nosso corpo é apenas

Após nove meses de inatividade, três cirurgias para correção de uma fratura no braço,
dores, expectativas e incertezas sobre o seu futuro no motociclismo, Marc Márquez finalmente voltou a subir numa
Honda RCV 213 e pilotar no
Mundial de Motovelocidade,
participando dos treinos desse final de semana para sua
primeira corrida após o infortúnio em Jerez ano passado. A
prova acontece domingo no
circuito de Portimão em Portugal, também chamado pelos pilotos de montanha russa, graças às subidas, descidas e curvas existentes e algumas “cegas”. O espanhol impressionou a todos pois chegou a liderar os treinos de sexta-feira
ficando com o 6º tempo ao final do dia a 61 milésimos de
segundo da Ducati do líder

Foto/ Motogp

Marc Márquez volta a pilotar
sua Honda após três cirurgias

Granado confiante em bons resultados na MotoE
um e devemos preservá-lo”.
Perguntado se não estaria preocupado com as possíveis
quedas, afirmou que certamente acontecerão, mas espera que
demore um pouco para acontecer. “É uma das coisas que
falei para o médico: meu braço
tem que estar pronto para cair,
disse a ele que ia arriscar e meu

corpo tem que estar preparado. Para mim, será importante
cair, levantar e subir novamente na moto. O que mais me preocupa não é a primeira queda,
mas se consigo pilotar da maneira que quero”, afirmou. Em
relação à conquista de pódios
foi claro que não fixou nenhum
objetivo e sim apenas sentir-

Enzo Fittipaldi fecha último
dia de testes da Indy Pro 2000
como melhor estreante

se cada vez melhor sobre a
moto, dessa forma os bons resultados serão atingidos.
Os treinos dessa sexta mostraram um certo equilíbrio entre
as fábricas, com Ducati liderando seguida pela Yamaha de
Quartararo e Suzuki, com Mir
seguido de Rins; Miller e Márquez fecharam os seis primeiros. A equipe Yamaha Petronas
não consegue editar o sucesso
da temporada passada ficando
em 15º e 19º com Rossi e Morbidelli respectivamente.
No início da semana, Andrea Dovizioso realizou testes
com a nova RS GP da Aprilia.
O piloto afirmou que a moto
tem muito potencial e que foi
interessante pilotar uma moto
diferente após estar oito anos
na mesma equipe. “Tenho que
acertar a ergonomia na moto

para poder melhorar o ritmo.
Faremos outro teste em Mugello e depois ficará mais claro.
Pelos resultados, ao pilotar,
fica claro que a moto tem uma
excelente base”. O italiano
agradeceu à Aprilia pela possibilidade de pilotar uma Motogp novamente e que gostaria muito de voltar ao mundial
em 2022. Quem sabe esse casamento italiano se concretize
para a próxima temporada.
Nessa mesma semana aconteceram os testes oficiais da categoria de motos elétricas, a
MotoE, e o piloto brasileiro,
Erick Granado, mostrou que
vai lutar pelo título, ficando
com o melhor tempo. A prova
que marca o retorno de Márquez acontece nesse domingo
às 9 da manhã com transmissão pela FOX Sports.

Bragança Paulista
recebe o Brasileiro
Sub-20 de Atletismo
O campeonato será realizado de 21 a 23 de maio, no
CNDA, e os participantes terão a oportunidade de
tentarem os índices exigidos pela World Athletics para
o Campeonato Mundial da categoria, marcado para o
período de 17 a 22 de agosto, no Quênia

A estreia de Enzo Fittipaldi na
Indy Pro 2000 será no sábado no

circuito de Barber e o piloto brasileiro foi destaque mais uma vez
no último dia de testes antes do
classificatório desta sexta-feira.
Pilotando pela equipe RP Motorsport/Andretti Autosport, Enzo fez
o tempo mais rápido do dia entre
os estreantes, sendo terceiro colocado geral no teste desta tarde
na pista do Alabama.
“Foi um dia muito produtivo
de treinos para nós aqui em Barber. Tenho evoluído a cada treino e
hoje foi um dia bem intenso. Consegui completar 32 voltas na primeira sessão e mais 29 voltas no

teste 2, então me sinto pronto para
os dois treinos classificatórios desta sexta”, diz Enzo, que tem patrocínio da Claro, Baterias Moura, XP
Private e PLGG.
Campeão da F4 Italiana em 2018
e vice da F-Regional em 2019, Enzo
disputou a temporada completa da
F3 em 2020 e em 2021 migrou para
os Estados Unidos. A Indy Pro é
uma das categorias de acesso da
Fórmula Indy e o grid tem 17 competidores de 10 nacionalidades diferentes.
A temporada da Indy Pro 2000
terá 18 corridas ao longo do ano

em 9 finais de semana diferentes.
A pista de Barber, que recebe a
abertura, tem 3.830 metros de extensão e é conhecida por ter poucos pontos de ultrapassagem,
além de também sediar provas da
Indy.
A primeira corrida está programada para o sábado às 13h10,
enquanto a prova 2 acontecerá no
domingo às 11h15 da manhã (horários de Brasília).
Todas as provas da temporada serão transmitidas ao vivo no
canal Fittipaldi Brothers, na Twitch.

Pedro Aizza compete na Copa
Aldeia de Kart neste fim de semana
O piloto Pedro Aizza (Promax Bardahl/GM Motorsport/
Acesso Peças) volta à pista
neste fim de semana para mais
uma competição na temporada.
Desta vez, a adrenalina será na
disputa da Copa Aldeia de
Kart, em Barueri, na Grande
São Paulo. A competição será
realizada no Kartódromo Internacional de Aldeia da Serra e
Pedro Aizza estará em
ação utilizando o modelo shifter (kart de marchas). A programação prevê treinamentos no
sábado (17), enquanto as provas finais estão marcadas para
o domingo (18).
“Estou bastante animado.
Nas duas últimas corridas de
shifter que tive, ambas na
Granja Viana, em Cotia, fui
muito rápido. Naquela ocasião,
me destaquei na primeira dis-

Foto/ Jackson de Souza

Piloto Promax Bardahl seguirá utilizando as competições do kart para manter-se em ritmo de prova

puta, com um top 3, porém
acabei me cansando demais na
segunda bateria e, ali, foi um
grande aprendizado”, comenta Pedro Aizza, dono do kart
#35.

“Em Aldeia, sei que a pista
cansa menos e lá tenho maior
experiência, porque corro no
local desde as categorias mais
novas. Já andei de shifter lá,
também. Estou muito confian-

te por conhecer melhor a pista
e também pelos bons treinos
que fiz recentemente na categoria de turismo do automobilismo”, completa.
A temporada 2021 - Além de
estrear neste ano na GT Sprint
Race, evento com nove etapas
programadas entre os meses
de maio e dezembro, Pedro Aizza seguirá competindo nos
torneios no kart. O piloto Promax Bardahl participará de
duas categorias: a shifter, para
manter o ritmo de corrida e preparo físico, ajudando muito na
tocada do carro, por ser este
um kart de marchas, com competições na Granja Viana e na
Aldeia da Serra; e na Pro 500,
similar as 500 Milhas de Kart,
com provas de maior duração,
também na região metropolitana de São Paulo.

Foto/ Wagner Carmo
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Piloto brasileiro foi o terceiro colocado em Barber e promete lutar pelo pódio na corrida de sábado

Eduardo Ribeiro, destaque de 2020
O Campeonato Brasileiro de
Atletismo Sub-20 será realizado no período de 21 a 23 de
maio no Estádio do Centro Nacional de Desenvolvimento do
Atletismo (CNDA), em Bragança Paulista, seguindo todos os
protocolos sanitários recomendados pelas autoridades responsáveis.
A competição, organizada
pela Confederação Brasileira de
Atletismo, tem um apelo muito
especial já que os atletas participantes tentarão os índices
exigidos pela World Athletics
para o Campeonato Mundial da
categoria, marcado para o período de 17 a 22 de agosto, em
Nairóbi, Quênia.
Por enquanto quatro atletas estão qualificados para o
Mundial, que estava previsto
para 2020 e adiado para 2021
em função da pandemia: Izaias

Alves Sales (AGUIAS Guariba), nos 100 m e 200 m, Gabriel
Boza (Memorial), no salto em
distância, Lissandra Maysa
Campos (Instituto Vicente Lenilson), no salto em distância,
e Gabriela de Souza Muniz
(CASO), no 10 km marcha atlética.
O Campeonato Brasileiro
Sub-20 de 2020 também foi disputado no CNDA e vencido
pela Orcampi na classificação
geral, com 230 pontos. O Centro Olímpico ficou na segunda
colocação, com 131, seguido
do SESI-SP (117), IPEC (97) e
ASEMPAR-Paranavaí (96).
Os destaques individuais
foram o mineiro Eduardo Ribeiro Moreira (Pinheiros), campeão dos 800 m e 1.500 m, e a
brasiliense Vida Aurora Evaristo Caetano (Tornado-DF), ouro
nos 100 m e 200 m.

Para você que sofre de insônia, enxaqueca, dores nas costas e deseja
melhor noite de sono, melhor qualidade de vida e saúde através do
desenvolvimento sustentável de produtos que promovem bem-estar
para pessoas que buscam longevidade, nós temos uma solução para
lhe oferecer.
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