
OPINIÃO
Como o mix de transportes 

pode tornar a
locomoção mais efi ciente? 

Com a popularização 

dos automóveis próprios 

no Brasil na década de 

1980 e o boom de crédito 

nos anos 2000, o que 

resultou em diversos 

recordes na venda de 

carros no país, a questão 

do transporte urbano 

mudou, e muito

Hoje, a locomoção do 
ponto “A” ao “B” se 
tornou muito mais com-

plexa: não apenas o número de 
usuários - motoristas, motoci-
clistas e passageiros de ônibus, 
táxis, metrô e trem - aumentou 
de maneira assustadora, mas o 
caminho percorrido se tornou 
maior. Segundo a Confedera-
ção Nacional de Transportes 
(CNT), os automóveis – apesar 
de transportarem cerca de 20% 
dos passageiros – ocupam 60% 
das vias públicas, enquanto os 
ônibus – que transportam 70% 
dos passageiros – ocupam 25% 
do espaço nas grandes cidades 
brasileiras.

Além disso, muitos pro-
blemas de ordem social e de 
infraestrutura atrapalham a 
movimentação rápida e con-
fortável dos usuário, embora 
diversas opções de mobilidade 
urbana tenham despontado 
no mercado nos últimos anos. 
Diante desse cenário catastró-
fi co, parece impossível reverter 
essa situação. O segredo para 
melhorar a mobilidade urbana 
em grandes cidades, como São 
Paulo, é simples: adotar o uso 
inteligente de todas as opções 
disponíveis no mercado.

Antes de sair de casa, é im-
portante que o usuário tenha 
em mente quais os trajetos que 
serão feitos no dia e como são 
as características do entorno 
do local. Não adianta excluir 
opções: ônibus, metrô, tró-
lebus, trem, táxi, aluguel de 
veículos e carro próprio são 
todos bem-vindos e se apre-
sentam como soluções ideais 
para mobilidade em casos 
específi cos.

Está saindo do ABC Paulis-
ta em horário de pico para a 

zona sul de São Paulo onde é 
difícil encontrar vagas na rua 
e o estacionamento é muito 
caro? Utilizar o trólebus pode 
ser ideal: além de não ter que 
se preocupar com o carro, os 
corredores de ônibus garantem 
uma deslocamento mais rápi-
do. Na volta, é possível pedir 
um táxi depois do happy hour, 
sem maiores preocupações.

Precisa fazer compras, ir 
em alguma reunião, ou reali-
zar alguma tarefa pontual? O 
carsharing, que é sucesso em 
algumas cidades europeias e 
já existe no Brasil, é perfeito. 
Além de conferir privacidade 
e o conforto de um carro pró-
prio, o serviço de um carro 
particular é ideal para quem 
precisa de um veículo por ape-
nas algumas horas. Existem 
muitas ciclovias e ciclofaixas 
no entorno do seu local? Então 
tire a magrela da garagem e 
coloque-a para rodar.

Seja por necessidade ou con-
sideração ao meio ambiente, 
é visível que a população está 
utilizando diferentes meios 
de locomoção. O metrô, por 
exemplo, um dos transportes 
mais utilizados na capital 
paulista, mostra essa mudança 
de comportamento. De 2015 
para 2016, o sistema de metrô 
perdeu 300 mil passageiros 
diários, uma queda de 6,3%.

Em outras palavras, a ordem 
é combinar todas as opções 
para que você possa usufruir da 
cidade em que vive da melhor 
maneira possível, sem a neces-
sidade de fi car preso a apenas 
um modelo de transporte. 
Esse movimento já acontece e 
caminha a passos lentos, mas 
sem dúvida é uma mentalidade 
que veio para fi car.

Melhor do que benefi ciar 
apenas uma pessoa, o uso 
coletivo de vários meios de 
transporte é positivo para 
todos e pode até incentivar 
a diminuição do tempo gasto 
na locomoção, assim como um 
menor número de veículos na 
rua, contribuindo para o meio 
ambiente.

(*) - É fundador e CEO da Zazcar, 
primeira empresa de carsharing da 

América Latina.

Felipe Barroso (*)
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A credibilidade da carne 
brasileira por parte da União 
Europeia depende apenas do 
Brasil, que precisa garantir o 
controle sobre a produção do 
setor agropecuário, declarou on-
tem (27) o comissário de Saúde 
e Segurança Alimentar da UE, 
Vytenis Andriukaitis, em visita 
à Fiocruz, em Manguinhos, zona 
norte da capital fl uminense. 
“O Brasil precisa agir o quanto 
antes, tomar medidas rapida-
mente, com boa cooperação e 
entendimento mútuo”. 

A visita de Andriukaitis ao 
Brasil estava marcada desde 
antes da Operação Carne 
Fraca e, segundo ele, será uma 
oportunidade para discutir 
estratégias de cooperação 
para solucionar o problema 
da queda das exportações 
das carnes brasilerias. A UE 
suspendeu a importação de 
frigorífi cos investigados.

O representante do bloco 
europeu se reúne hoje (28) 
com vários ministros em 
Brasília, dentre eles o da 
Agricultura, Blairo Maggi. Um 

Comissário de Saúde e Segurança Alimentar da UE,

Vytenis Andriukaitis.

O estoque no Tesouro Direto 
chegou a R$ 42,9 bilhões em 
fevereiro, o maior valor já re-
gistrado, com um crescimento 
de 3% em relação a janeiro 
(R$ 41,7 bilhões) e de 53,2% 
sobre fevereiro de 2016 (R$ 
28 bilhões). As aplicações 
alcançaram R$ 1,78 bilhão e 
os resgates, R$ 900,6 milhões, 
sendo R$ 777 milhões relativos 
às recompras ocorridas no mês 
e R$ 123,6 milhões aos venci-
mentos de fevereiro. Os valores 
foram divulgados pelo Tesouro 
Nacional. 

No mês, foram realizadas 
184.091 operações de inves-
timento no programa. O valor 
médio por operação foi de R$ 
9.667,61. Os investimentos de 
até R$ 5 mil corresponderam 
a 73,9% das vendas ocorridas 
no mês, maior percentual da 
série histórica, o que eviden-
cia a utilização do programa 
por pequenos investidores. Os 
títulos mais demandados pelos 
investidores foram os indexa-
dos ao IPCA (Tesouro IPCA+ 
e Tesouro IPCA+ com Juros 
Semestrais), cuja participação 

No mês, foram realizadas 184.091 operações de

investimento no programa.

Produtores 
italianos 

cobram veto 
total a carnes 

brasileiras
A Confederação Nacional 

dos Cultivadores Diretos da 
Itália (Coldiretti) cobrou 
ontem (27) a União Europeia 
para proibir a importação de 
carne brasileira por conta 
das denúncias feitas pela 
Operação Carne Fraca. 
Segundo a entidade, que 
chamou o caso de “maior 
escândalo mundial” do se-
tor, os produtos brasileiros 
representam um “risco para 
os cidadãos europeus”. 
“É preciso esclarecer isso 
imediatamente para não 
colocar em risco a saúde 
dos consumidores”, disse a 
Coldiretti.

A confederação também 
recomendou que as pessoas 
verifi quem a origem na eti-
queta das carnes nos merca-
dos e peçam garantias sobre 
a natureza “made in Italy” 
dos produtos em restauran-
tes. Segundo a PF, alguns dos 
maiores frigorífi cos do país, 
como JBS e BRF, pagaram 
propinas para permitir a 
comercialização de carnes 
vencidas ou irregulares. “É 
necessário que da União Eu-
ropeia chegue um bloqueio 
das importações de carne do 
Brasil, como já fi zeram China 
e Coreia do Sul, enquanto 
o maior escândalo mundial 
da carne não é esclarecido”, 
afi rmou a associação. Em 
2016, a Itália importou mais 
de 30 milhões de quilos de 
carne brasileira.

O comissário europeu para 
Saúde e Segurança Alimen-
tar, Vytenis Andriukaitis, 
chegou ao Rio de Janeiro 
para discutir a crise e garan-
tiu que quer ajudar o país a 
“recuperar a própria credibi-
lidade”. No momento, a UE 
suspendeu apenas a compra 
das carnes dos frigorífi cos 
envolvidos no escândalo, 
assim como a China, que até 
chegou a fechar seu mercado 
ao Brasil, mas agora proíbe 
apenas produtos das em-
presas citadas na Operação 
Carne Fraca. Já a Coreia do 
Sul não impõe mais restri-
ções, após ter vetado tem-
porariamente a importação 
de carne de frango (ANSA/
COM ANSA).

Balanço parcial da Seja 
Digital, entidade res-
ponsável pela condução 

do processo de digitalização do 
sinal de TV, mostra que cerca 
de 1 milhão de kits com con-
versor e antena, dos 1,8 milhão 
disponíveis, foram entregues a 
pessoas inscritas nos progra-
mas sociais do governo federal. 
A entidade espera que o nível 
de digitalização chegue a pelo 
menos 93% para que o sinal 
seja de fato desligado. 

Cecília Zanotti, gerente re-
gional da Seja Digital, destacou 
que a digitalização de São Paulo 
é alta, com 86% dos domicílios 
adaptados ao novo sinal. Apesar 
do percentual, um grande vo-
lume de pessoas ainda tem TV 
de tubo. É o caso de Eldenias 
Xavier, 68 anos, que foi buscar, 
na última quarta-feira (22), o 
kit nos Correios. Ela disse ainda 
que, se tivesse que comprar, o 
custo seria alto para a família. 
“Perto de casa, eu vi de R$ 
200. Vi gente reclamando que 
não vai receber. Acho que, se 

Apesar do percentual, um grande volume de pessoas

ainda tem TV de tubo.

Um dos maiores países produtores de 
petróleo no mundo, a Venezuela, está enfren-
tando uma escassez de gasolina nos postos 
de diversos estados do país desde a última 
semana. Longas fi las foram vistas em postos 
de combustíveis e alguns consumidores 
reclamavam que fi cavam até uma hora para 
conseguir abastecer seus veículos. Os rumores 
disseminados nas redes sociais que a capital 

venezuelana, Caracas, iria também fi car sem 
gasolina levaram milhares de pessoas aos 
postos da cidade.

Ysmel Serrano, vice-presidente da companhia 
petrolífera estatal PDVSA, usou o Twitter para 
pedir calma à população e para que os venezue-
lanos “não caiam em falsos rumores de setores 
que querem jogar o país no caos”. Segundo 
Serrano, houve um problema no recebimento do 

combustível importado, mas que já estava sendo 
resolvido. “Contamos com gasolina sufi ciente 
produzida em nossas refi narias, seguiremos 
redobrando e despachando até estabilizar a 
distribuição”.

Apesar de produzir muito petróleo e ter a 
gasolina mais barata do mundo, a Venezuela vem 
cada vez mais importando produtos refi nados 
(ANSA/COM ANSA).
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Sinal analógico de TV em São 
Paulo será desligado amanhã
O sinal de TV analógico será desligado em São Paulo e em 38 municípios da região metropolitana 
amanhã (29)

Em julho, será a vez da região 
metropolitana de quatro capi-
tais: Salvador, Fortaleza, Belo 
Horizonte e Recife. Também 
para a data de 26 de julho estão 
previstas as cidades cearenses 
de Sobral e Juazeiro do Norte. 
Em setembro, o sinal deve 
ser desligado em cidades do 
interior paulista: Campinas, 
Franca, Ribeirão Preto, Santos 
e municípios da região do Vale 
do Paraíba. Em outubro, serão 
o Rio de Janeiro e Vitória.

Para saber se tem direito 
ao kit gratuito, o benefici-
ário de programas sociais 
deve acessar o site (http://
www.sejadigital.com.br/site/
home?1490623319) da Seja 
Digital, e informar o Número 
de Identifi cação Social (NIS) 
ou CPF para fazer uma bus-
ca no sistema. A informação 
também pode ser obtida pelo 
telefone 147. A distribuição do 
kit na região metropolitana de 
São Paulo continuará mesmo 
depois do sinal desligado por 
pelo menos 45 dias (ABr).

mudaram, deviam dar para todo 
mundo”, sugeriu.

A primeira cidade que teve 
o sinal analógico desligado foi 
Rio Verde, em Goiás, como um 
piloto da operação. Em seguida, 
vieram Brasília e cidades do 
entorno. “Em Rio Verde, 30 
dias depois do desligamento, 
uma pesquisa mostrou que 98% 
dos domicílios estavam digita-

lizados. Com o aprendizado, 
fi zemos uma capital, foram 4 
milhões de pessoas afetadas. 
Sessenta dias depois, chegamos 
a 98,4% dos domicílios digita-
lizados. Foi acumulada muita 
experiência”, afi rmou Cecília. 

As próximas cidades a te-
rem o sinal desligado fi cam 
no entorno de Goiânia. A 
previsão é o dia 31 de maio. 

Brasil precisa agir rápido, diz 
UE sobre exportação de carne

dos temas da pauta serão as me-
didas que estão sendo tomadas 
para melhorar os instrumentos 
ofi ciais de controle sanitário, 
de qualidade, transparência e 
fi scalização do setor.

“Sem isso, não há chance de 
manter um comércio comum”, 
disse ele ao ressaltar a impor-
tância da parceria com bloco: “O 
Brasil é um parceiro comercial 
muito importante, precisamos 
ver como continuar com essa 
boa parceria. A única forma 

é garantindo 100% de segu-
rança alimentar, pois é um 
problema de saúde pública”. 
O comissário conversou com 
a presidente da Fiocruz, Nísia 
Trindade Lima, sobre doenças 
transmitidas por insetos (Zika, 
Dengue, Chikungunya, Malá-
ria e outros), desenvolvimen-
to de tratamentos e vacinas, 
resistência antimicrobiana, 
pesquisa sobre novos antibió-
ticos contra hanseníase, entre 
outros temas (ABr).

Investimentos no Tesouro 
Direto atingem recorde

no volume total de investimen-
tos atingiu 50,3%. 

Os títulos indexados à taxa 
Selic corresponderam a 26,5% 
do total e os prefi xados (Juros 
Semestrais), a 23,3%. Em 
relação ao prazo, 21,4% dos 
investimentos ocorreram em 
títulos com vencimentos acima 
de 10 anos. As aplicações em 
títulos com prazo entre 5 e 10 
anos representaram 56,2% e 
as com prazo entre 1 e 5 anos, 

22,3% do total. Em fevereiro, 
o acréscimo no número de in-
vestidores ativos foi de 18.538. 
Com isso, o total de investidores 
ativos no programa alcançou 
441.969, uma variação de 
69% nos últimos doze meses. 
Já o acréscimo mensal de in-
vestidores cadastrados foi de 
50.478, totalizando 1.249.281 
participantes inscritos, o que 
representa aumento de 85% 
nos últimos 12 meses (ABr).

Venezuela sofre com falta de gasolina

Análise global da Bain & Com-
pany comparou a quantidade de 
alunos matriculados em escolas 
privadas em 10 países desenvol-
vidos e 10 em desenvolvimento. 
O levantamento mostrou que o 
Brasil é um dos que tem menor 
índice de alunos em instituições 
particulares da América Latina 
(16% no ensino fundamental e 
13% no ensino médio). 

Enquanto no Chile e na Argen-
tina esse número é de 62% e 25%, 
quando se trata do 1.º ao 9.º ano, 

e de 61% e 26%, no Ensino Médio, 
respectivamente. “O Reino Unido 
é o país desenvolvido que registra 
a maior quantidade de estudan-
tes em escolas particulares: 69% 
na educação primária e 31% na 
secundária. 

Em contrapartida, os alemães 
apostam no ensino público, já 
que o índice de crianças e adoles-
centes matriculados na educação 
básica privada é de 5%”, destaca 
o sócio da consultoria, Alfredo 
Pinto.

Raio-x da educação privada


