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“Recria tua vida, 
sempre, sempre. 
Remove pedras e 
planta roseiras e 
faz doces. 
Recomeça”.
Cora Coralina (1889/1985)
Poetisa brasileira
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O estado de São Paulo 
registrou, no ano pas-
sado, o maior número 

de acidentes com escorpiões 
nos últimos 30 anos – um total 
de 30.707 casos, além de 13 
mortes. Dados do Centro de 
Vigilância Epidemiológica 
mostram que a curva de 
notifi cações mantém-se em 
ascensão desde 2012. Nos 
primeiros dois meses deste 
ano, 4.025 casos já haviam 
sido contabilizados no estado, 
incluindo dois óbitos.

Em janeiro, o Ministério da 
Saúde alertou que o período 
do verão, de dezembro a 
março, exige mais cuidado 
em relação aos acidentes 

São Paulo tem maior 
número de acidentes com 
escorpiões em 30 anos

com escorpiões, já que o clima 
úmido e quente é ideal para o 
aparecimento desse tipo de 
animal, que se abriga em esgo-
tos e entulhos. Os escorpiões 
que habitam o meio urbano 
alimentam-se principalmente 
de baratas e são comuns tam-
bém em locais próximos a áreas 
com acúmulo de lixo.

Para evitar a entrada de escor-
piões em casas e apartamentos, 
recomenda-se usar telas em 
ralos de chão, pias e tanques, 
vedar frestas nas paredes e 
colocar soleiras nas portas. 
Outras medidas são afastar 
camas e berços das paredes 
e examinar roupas e calçados 
antes de usá-los. Em áreas ex-

ternas, manter jardins e quintais 
livres de entulho, folhas secas 
e lixo doméstico. Também é 
importante manter todo o lixo 
da residência em sacos plásti-
cos bem fechados para evitar o 
aparecimento de baratas, que 
atraem os escorpiões.

Em casas que têm gramado, 
este deve ser mantido aparado. 
Também não se deve pôr a mão 
em buracos, embaixo de pedras 
ou em troncos apodrecidos e 
usar luvas e botas de raspas 
de couro durante atividades 
que representem risco, como 
manusear entulho e material 
de construção, e em trabalhos 
de jardinagem. Nas áreas rurais, 
além de todas essas medidas, 

o Ministério da Saúde alerta 
que é essencial preservar os 
chamados inimigos naturais 
dos escorpiões, como lagartos, 
sapos e aves de hábitos notur-
nos, como a coruja.

Não se recomenda, porém, 
o uso de produtos químicos 

(pesticidas). Os produtos, além 
de não terem, até o momento, 
efi cácia comprovada para o 
controle do animal em ambien-
te urbano, podem fazer com 
que estes deixem seus esconde-
rijos, aumentando a chance de 
acidentes. Em caso de acidente 

com escorpião, a orientação é 
ir imediatamente ao hospital 
de referência mais próximo e, 
se possível, levar o animal ou 
uma foto para identifi cação 
da espécie, permitindo uma 
avaliação mais efi caz sobre a 
gravidade do acidente (ABr).

Os escorpiões alimentam-se principalmente de baratas e são comuns também

em locais próximos a áreas com acúmulo de lixo.

Produção de veículos 
Em fevereiro, a produção de 

veículos no país cresceu 29,9% na 
comparação com janeiro, e 20,5% 
na comparação com o mesmo mês 
do ano anterior. O dado foi divulga-
do ontem (11) pela Anfavea. Foram  
produzidos 257,2 mil veículos. Em 
fevereiro, 168.577 veículos leves 
novos nacionais foram licenciados 
no país. Somando-se também os 
veículos leves importados, foram 
licenciados 190.273 veículos.

Depois de sobrevoar as áreas 
inundadas na capital paulista 
e região metropolitana de São 
Paulo, na manhã de ontem (11), 
o governador do estado, João 
Doria, determinou prioridade 
para o atendimento a desabri-
gados e remoção de moradores 
de áreas de risco. Também 
determinou que Defesa Civil 
Estadual, Corpo de Bombeiros e 
prefeituras de cidades afetadas 
pelas enchentes atuem de forma 
coordenada, além do restabe-
lecimento de serviços públicos 
interrompidos pelas chuvas.

O estado foi atingido por 
fortes chuvas desde a noite de 
domingo (10) Desde à 0h01 até 
pela manhã, foram resgatadas 
na cidade de São Paulo 12 pes-

No Ipiranga, zona sul paulistana, a enchente arrastou carros e 

pessoas tiveram de ser socorridas dos veículos.

As autoridades da China, 
da Etiópia e da Indonésia 
ordenaram ontem (11) que 
as companhias aéreas locais 
suspendam o uso da aeronave 
modelo Boeing 737 MAX 8. 
Outros países também podem 
adotar a mesma medida nas 
próximas horas. A proibição 
de voos com esse modelo de 
aeronave vem um dia após um 
acidente aéreo da Ethiopian 
Airlines, o qual deixou 157 
pessoas mortas na capital da 
Etiópia. 

Em outubro do ano passado, 
outro acidente com um Boeing 
737 MAX 8, operado pela Lion 
Air, caiu em Jacarta, na Indo-
nésia, matando 189 pessoas. 
A aeronave tinha apenas três 
meses de uso. Na União Eu-
ropeia, de acordo com dados 
da Comissão Europeia, há 55 
aeronaves Boeing 737 MAX 

 A Gol Linhas Aéreas é a única companhia brasileira que tem 

aviões deste modelo, com sete unidades.

O setor automotivo não 
espera que as exportações 
de veículos cresçam este ano, 
principalmente por causa da 
situação na Argentina, que 
passa por uma crise cambial. 
“Infelizmente, neste ano, as 
exportações de veículos não 
serão as melhores notícias”, 
disse ontem (11) o presidente 
da Anfavea, Antonio Carlos 
Botelho Megale. 

“O nosso principal problema 
é o nosso principal parceiro, 
que é a Argentina, que infeliz-
mente, está em uma situação 
muito difícil e acreditamos 
que o mercado argentino será 
muito baixo este ano. Estamos 
fazendo um esforço importante 
para mandarmos veículos para 
outros países como Colômbia, 
Chile e Uruguai. Estamos bus-
cando novos mercados fora da 
América Latina também”, disse 
Megale.

Segundo ele, as empresas de-
vem se esforçar para substituir 
o mercado argentino por outros. 
“Mas isso leva tempo. E o merca-

Presidente da Anfavea, 

Antonio Megale.

Amanda Perobe/Reuters
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Azul faz 
proposta para 
compra da 
Avianca

A companhia aérea Azul in-
formou ontem (11) que assinou 
uma proposta de aquisição de 
ativos da Avianca Brasil, que 
incluem aviões e slots (direi-
to de pousar ou decolar em 
aeroportos congestionados). 
A aquisição soma US$ 105 
milhões. De acordo com o co-
municado, a aquisição envolve 
o direito de a Azul usar 30 
aeronaves Airbus 320 da frota 
da Avianca Brasil e a cessão 
de 70 slots de aeroportos hoje 
ocupados pela Avianca.

Segundo o comunicado ao 
mercado, a aquisição será por 
meio de uma Unidade Produti-
va Isolada (UPI). O mecanismo 
é previsto na Lei de Falências 
e Recuperações Judiciais para 
venda de ativos rentáveis de 
companhias que enfrentam 
problemas fi nanceiros. Pela 
proposta, a Avianca seria 
desmembrada e uma parte da 
empresa constituída por meio 
de UPI seria comprada pela 
concorrente.

A proposta não é vinculante, 
mas pode gerar um aporte 
considerável de recursos para a 
Avianca que, desde dezembro, 
está em recuperação judicial, 
com dívidas de cerca de R$ 
500 milhões. A Azul informou 
ainda que o acordo depende de 
uma diligência sobre os ativos 
da Avianca. A compra tam-
bém deve passar pela análise 
dos órgãos reguladores, dos 
próprios credores da Avianca. 
O processo deve durar três 
meses (ABr).

SBT Interior

O ministro da Saúde, Luiz 
Henrique Mandetta, disse 
ontem (11) que acabar com o 
percentual mínimo de gastos 
em saúde no Orçamento Geral 
da União não vai necessaria-
mente diminuir os recursos 
para a área. A vinculação não 
garantiu ao longo do tempo um 
aumento nos investimentos 
federais em saúde.

“O fato de ter verbas vincu-
ladas não foi sufi ciente para 
que a União, no tempo, fosse 
diminuindo o seu percentual de 
participação no fi nanciamento 
da saúde. Nós saímos de 57%, 
estamos chegando em 42% ou 
43%”, afi rmou após participar 
de almoço promovido pelo 
Grupo Líderes Empresariais 
(Lide). Para ele, “talvez sem 
as vinculações a gente garan-
ta até mais recursos para a 
saúde”. A desvinculação dos 
recursos da saúde exige uma 
mudança constitucional. A 
proposta é avaliada pela equipe 
econômica.

Segundo Mandetta, a própria 
sociedade impediria a aprova-
ção de propostas que na prática 
reduzissem os investimentos 
em saúde. “Em tempos de 
mídias sociais, em que todos 
nós fi scalizamos, o Congresso 
Nacional tem condições de 

Ministro da Saúde, Luiz 

Henrique Mandetta.
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China, Indonésia e Etiópia suspendem 
uso do Boeing 737 MAX 8

Valores de Nova York, a Boeing 
já sofre perdas de 12,03%.

Como há oito italianos 
entre as vítimas do acidente 
com a Ethiopian Airlines, a 
Promotoria de Roma abriu 
uma investigação do caso. O 
secretário-geral das Nações 
Unidas, Antonio Guterres, 
também anunciou que 21 
membros da ONU morreram 
no acidente na Etiópia.

“É um dia triste para a nossa 
entidade. O terrível acidente 
aéreo na Etiópia tirou a vida 
de todos que estavam a bordo, 
entre eles 21 colegas da ONU”, 
contou. A aeronave levava 149 
passageiros e oito tripulantes. 
A queda ocorreu às 8h44 
(horário local), seis minutos 
depois da decolagem do ae-
roporto de Adis Abeba, cerca 
de 50 km ao sul do aeroporto 
(ANSA).

8 em operação no momento, 
sendo três delas da Air Italy, 
companhia italiana. 

A Agência Europeia para a 
Segurança Aérea (EASA) está 
monitorando a situação. A Chi-
na detém quase 100 unidades 
do Boeing 737 Max 8, mais de 
um quarto da frota global. 

Outras companhias que o 
usam são American Airlines, 
Southwest Airlines, United 
Airlines, Aerolíneas Argenti-
nas, Icelandair e LOT Polish 
Airlines. A Gol Linhas Aéreas 
é a única companhia brasileira 
que tem aviões deste modelo, 
com sete unidades. Na Bolsa de 

Crise na Argentina prejudica 
exportação de veículo

do argentino é o segundo maior 
mercado da América do Sul. En-
tão, quando ele se retrai, nós, que 
somos os maiores fornecedores, 
sentimos”, acrescentou.

Em fevereiro, as exportações 
atingiram a marca de US$ 876 
milhões. “Abaixo de US$ 1 
bilhão. E US$ 1 bilhão é uma 
referência boa para a gente. 
Acima é um número razoável. 
Mas estamos abaixo. Se somar-
mos janeiro e fevereiro estamos 
com R$ 1,6 bilhão. É muito 
aquém, 36% abaixo do ano 
passado”, disse Megale (ABr).SP: prioridade para atender 

a desabrigados pela chuva

soas, sendo quatro mulheres 
e oito crianças. A corporação 
atendeu 76 chamados relacio-
nados a desmoronamentos, 698 
sobre enchentes e 78 de quedas 
de árvores. 

Doria determinou ainda que 
a Defesa Civil defi na com a 
Secretaria de Infraestrutura e 
Meio Ambiente e a Secretaria 
de Transportes Metropolitanos, 
medidas emergenciais para 
retomada de serviços públicos 
parcial ou totalmente interrom-
pidos pelas enchentes, como 
transporte sobre trilhos e linhas 
de ônibus. O monitoramento 
do nível de rios e mananciais 
também está sendo feito em 
tempo real. 

As medições pluviométricas 
no início deste mês mostram 
índices muito acima das médias 
históricas de chuva. Em Santo 
André, por exemplo, choveu 
182mm nas últimas 24 horas 
o equivalente a 80% da média 
para todo o mês de março. 
Em São Bernardo do Campo e 
Ribeirão Pires, o registro das 
últimas 24 horas também foi 
altíssimo e correspondeu a 78% 
e a 74% das médias mensais, 
respectivamente (ABr).

Sociedade impediria redução 
de investimentos em saúde

diminuir recursos da saúde? 
O fato de nós termos feito 
restrição absoluta com per-
centuais mínimos no passado 
teve a sua importância. Mas, 
hoje, basicamente o que era 
percentual mínimo virou teto”, 
acrescentou.

O ministro disse ainda que o 
governo está formatando uma 
nova proposta para substituir 
o Programa Mais Médicos, 
que focará nas regiões mais 
afastadas. “É o que a gente 
chama de ‘Brasil profundo’: é 
para o semiárido, para o [Vale 
do] Jequitinhonha, vales da 
Amazônia, os distritos sanitá-
rios indígenas. Não para fi car 
em grandes capitais ou cidades 
com o IDH elevado, que tem 
total condição de prover os seus 
próprios profi ssionais” (ABr).

Anatel e as 
‘melhoras’ na 
telefonia

Pesquisa sobre índice de 
satisfação dos consumidores 
da Anatel mostra que houve 
melhora na avaliação dos prin-
cipais serviços de telefonia do 
país: telefonia móvel pós-paga, 
móvel pré-paga, TV por assina-
tura e banda larga fi xa. Dentre 
esses serviços, o de telefonia 
móvel pós-paga é o que mais 
agrada, e a banda larga fi xa o 
mais mal avaliado.

O levantamento, divulgado 
ontem (11), ouviu pouco mais 
de 100 mil consumidores dos 
quatro tipos de serviço em 
todo o país. Entre os pontos 
pesquisados foram aferidas a 
satisfação geral do consumidor 
com a sua prestadora e também 
sua percepção de qualidade 
sobre os diferentes aspectos 
do serviço, como canais de 
atendimento, reparo e instala-
ção, funcionamento, cobrança, 
entre outros. Segundo a Ana-
tel, em todos os serviços, as 
maiores notas foram obtidas 
pelas prestadoras de pequeno 
porte, o que vem ocorrendo 
sistematicamente desde 2015.

Numa escala de 0 a 10, o servi-
ço de telefonia móvel pós-paga 
recebeu nota média nacional 
de 7,32, contra 6,99 em 2017. 
A nota mais alta de satisfação 
geral foi atribuída à Porto Se-
guro, no Rio Janeiro (8,83), e 
a mais baixa à operação da Oi, 
que recebeu, no mesmo estado, 
nota 6,28. O aspecto mais bem 
avaliado do serviço pós-pago é a 
cobrança, que recebeu 7,53. As 
menores notas são para atendi-
mento telefônico e capacidade 
de resolução, com 6,40 e 6,34, 
respectivamente (ABr).


