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Acima dos 30°C
NILTON FUKUDA/ESTADÃO

SP TEM O
2º JANEIRO
MAIS QUENTE
DA HISTÓRIA
Paula Felix

Q

uem teve a sensação
de que janeiro deste
ano foi mais quente
do que o do ano passado está correto. A análise
das temperaturas máximas
para o mês realizada pelo Instituto Nacional de Pesquisas
Espaciais (Inpe) aponta que,
na Região Sudeste, as temperaturas máximas ficaram até
5 °C mais elevadas do que a
média histórica para o período. Na capital paulista, segundo o Instituto Nacional de
Meteorologia (Inmet), este
foi o segundo janeiro mais
quente dos últimos 76 anos.
“Houve dias com temperaturas acima dos 31 °C”, destacou Juliana Anochi, climatologista do Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos do Inpe (CPTEC/Inpe). “Nota-se que os anos de
2014, 2015 e 2019 já foram
mais quentes, ou seja, a média das temperaturas máximas foram de 4 °C a 5 °C acima da média. E o principal
motivo é um sistema de alta
pressão atmosférica que está
bloqueando a passagem de
frentes frias.”
Segundo a climatologista,
isso faz com que haja menos
nebulosidade nas primeiras
horas do dia. “Como consequência, há maior aquecimento da superfície, o que
faz com que as temperaturas
máximas fiquem elevadas.”
Trata-se de uma anomalia
climática que deve permanecer nos próximos dias, segundo o meteorologista Marcelo

NA WEB
Mapa. Entenda
a anomalia
climática
estadao.com.br/e/mapaclima
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Aula em casa não substitui
escola, diz secretário
Secretário executivo do Ministério da Educação, Luiz
Antonio Tozi disse ontem
que o plano do governo Jair
Bolsonaro para a educação
domiciliar é ampliar a presença da família no ensino
das crianças, mas não dispensar a necessidade de matrícula nas escolas formais.
“O homeschooling não
substitui a escola, mas complementa o processo educacional”, disse o número 2
da pasta. A ideia é enviar
medida provisória sobre o
tema ao Congresso.

Seluchi, coordenador-geral de
Operações e Modelagens do
Centro de Monitoramento e
Alertas de Desastres Naturais
(Cemaden). Ele lembrou que o
fenômeno ocorreu em 2014, e
até foi mais intenso. “Foi muito
pior, porque não caiu uma gota
de chuva durante 45 dias praticamente em todo o Sudeste.” De
acordo com o Inmet, o acumulado de chuva para o mês foi de
305,9 mm, 14% acima da média
histórica (263,5 mm) da capital.
Adaptações. O publicitário André Carvalhaes, de 35 anos, teve
de trocar de modalidade para
continuar fazendo exercícios.
“Na época do verão, com esse
calor, deixo de fazer outros exercícios e fico só na natação. A gente olha para a esteira e para a
piscina. Não é difícil escolher.”
Já a psicóloga Maria Rita Ramalho Rondani, de 38 anos, tem
evitado sair com os cinco filhos,
que têm entre 6 e 12 anos, das 11
às 15 horas, e tem incentivado
que eles se mantenham hidratados. “Os pequenos não têm muito o hábito de beber água, então
comprei uma garrafinha para cada um”, conta ela.
Estabelecimentos de ensino
também estão fazendo adaptações para driblar as altas temperaturas. Professor de Educação
Física do Colégio Santa Maria,
na zona sul paulistana, Wallace
Marante diz que atividades de
alta intensidade, como atletismo, são evitadas e mais intervalos são feitos durante as aulas.
Verão carioca. O Rio teve o ja-

neiro mais quente desde que o
Instituto Nacional de Meteorologia começou a medir as temperaturas, em 1922. A média das
máximas diárias, registradas na
estação de medição de Santa
Cruz (zona oeste), chegou a
37,4°C, três décimos acima do
recorde anterior, que era de
37,1°C, registrado em 1984. /
COLABOROU FÁBIO GRELLET
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Sesc 24 de maio, no centro. Fenômeno climático faz com que haja menos nebulosidade

SC, RJ e litoral
norte paulista têm
praias impróprias
l Faz 36°C na Praia de Ingleses,

uma das mais conhecidas de Florianópolis. Não há uma única nuvem no céu, quase não venta.
Poderia ser a imagem da praia
ideal, se não fosse o mau cheiro
e a mancha escura do esgoto
que desemboca do Rio Capivari
direto no mar.
O caso não é isolado. De acordo com o Mapa da Balneabilidade divulgado pelo Instituto do
Meio Ambiente, no dia 25 de janeiro, quase 30% das praias da

capital estão poluídas. A consequência de poluição, somada às
altas temperaturas, é um surto
de virose. Em um mês, quase 3
mil pessoas foram parar nas Unidades de Protno Atendimento
(UPAs) locais.
Procuradas por turistas de todo o País, as 19 praias com balneabilidade monitorada em Ilhabela, no litoral norte paulista,
também estão impróprias para
banho. A chuva esta semana teria afetado o balneário, segundo
a prefeitura. Força-tarefa com
integrantes de várias secretarias,
Defesa Civil e Polícias Militar e
Ambiental foi criada para combater lançamentos clandestinos de
fossas e esgotos. Os lançamen-

tos serão denunciados ao Ministério Público e à Cetesb.
Em São Sebastião, 10 das
30 praias estão impróprias. A
balneabilidade é ruim também
em 2 das 15 praias de Caraguatatuba. Já em Ubatuba,
das 33 praias, nove receberam a bandeira vermelha.
Em Arraial do Cabo (RJ) um
vazamento de esgoto contaminou praias consideradas paradisíacas e a água do mar, que
costuma ser cristalina, ficou
escura. Duas praias foram liberadas ontem para banho, mas
outras duas continuavam poluídas./JOSÉ MARIA TOMAZELA,
FÁBIO GRELLET e ALINE TORRES,
ESPECIAL PARA O ESTADO

Previsão do Tempo

Loterias

Sol forte desde cedo, temperatura em rápida elevação e pancadas isoladas de chuva à tarde.
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A capital teve 14% de chuva
acima do normal em janeiro de
2019. E, em média, foi o 2º mês
mais quente desde 1943.
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MEC apura retirada de
vídeos para surdos
O Instituto Nacional de
Educação de Surdos (Ines),
órgão do Ministério da Educação, instaurou sindicância para apurar a retirada
de alguns vídeos do site TV
Ines e atribuir as devidas
responsabilidades. A pasta
informa que os vídeos serão reinseridos na página. A
coluna de Ancelmo Gois,
no jornal O Globo, mostrou
que foram retirados programas que contavam a história de personalidades como
Karl Marx, Friedrich Engels, Antonio Gramsci e
Friedrich Nietzsche.
SÃO PAULO

Irmão de vice-governador
de SP está foragido
O empresário Marco Aurélio Garcia, irmão do vice-governador de São Paulo, Rodrigo Garcia (DEM), teve a
prisão decretada na terçafeira e é considerado foragido pela Justiça de São Paulo. O Ministério Público Estadual acionou ontem a Interpol para pedir apoio na
captura. Garcia foi condenado em segunda instância a
16 anos de prisão, em regime fechado, por seu envolvimento na Máfia do Imposto Sobre Serviços (ISS).
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7 ACERTOS (ACUMULOU).......R$ 379.904,05
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SENA (0) ....................................................R$ 0,00
QUINA (33).........................................R$ 6.376,97
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Matrículas para período
integral têm queda no País
Em um ano, o Brasil teve
queda de 1,1 milhão de matrículas para o período integral no ensino fundamental
(do 1.º ao 9.º ano) e médio.
O aumento das vagas em
tempo integral foi uma das
apostas do governo federal
nos últimos anos para melhorar os índices educacionais. Os dados são do Censo Escolar 2018, divulgado
ontem pelo Ministério da
Educação.

No Sudeste, as temperaturas máximas ficaram
até 5 °C mais elevadas do que a média do mês

HOJE: MANHÃ

Metrópole A17

Leitor questiona desconto
indevido na aposentadoria
Reclamação de Sérgio Storti:
“Um golpe tem sido aplicado a aposentados. Desconto nos proventos
de 2%, sem aviso. Na descrição,

consta Associação Brasileira de Aposentados, Pensionistas e Idosos.”
Resposta do INSS: “Enviamos
orientações para solicitar a exclusão dos descontos.”
E-MAIL SPRECLAMA@ ESTADAO.COM

Há um século
O FURTO DE UM ANEL

João Mascigrande, proprietario
da Tinturaria Mascigrande, confiou a Moyses Benoliel, corretor
de joias, para que este mandasse oxidar um anel forrado a ouro com uma pedra de brilhante
e que valia 5 contos de réis. Moyses desapareceu e o sr. Macigrande requereu um inquerito

policial. A policia apurou que
Moyses empenhou o anel pela
importancia de 1:300$000 e deixou as cautelas em poder de um
seu irmão, David Benoliel, que
entregou as cautelas e disse que
não queria pactuar com as bandalheiras do irmão.
acervo.estadao.com.br

Correções
Barragem. A foto que mostra
uma pessoa olhando para
uma barragem na reportagem
“Em ruínas, a barragem de
maior risco em MG”,

publicada na página A18 da
edição de ontem (31/1), não se
refere ao município de Rio
Acima, mas de Nova Lima.
CORRECOES@ESTADAO.COM.

