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Quem tem direito
ao passe livre no
transporte público

Cada município tem
autonomia para definir
as normas sobre
transporte público

Foto: Getty Images

O tema é polêmico porque, embora existam leis federais que assegurem o acesso
gratuito ao transporte, na prática, vale o que cada município decidir

A

lgumas pessoas e classes profissionais têm direito ao uso gratuito do
transporte público, mas cabe aos municípios, responsáveis por regular o serviço, conceder ou não o benefício. De maneira geral, idosos,
crianças até 6 anos, estudantes dentro de alguns critérios, pessoas com deficiência, além de policiais e carteiros, têm direito a desfrutar da gratuidade na
cidade de São Paulo, nos ônibus municipais, trens da Companhia Paulista de
Trens Metropolitanos (CPTM) e do metrô. Mas, em outras localidades, as normas podem ser diferentes. O assunto gera confusão porque, embora existam
leis federais que assegurem o acesso gratuito ao transporte – como o Artigo
6o da Constituição Federal, revisado em 2015, que trata o transporte como um
direito social, o Estatuto do Idoso, entre outras –, na prática, vale o que cada
município definir. E não há uma regra geral para isso.
FALTA UM ÓRGÃO QUE CENTRALIZE AS DECISÕES

De acordo com Rafael Calabria, coordenador de mobilidade urbana do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec), não há lei ou órgão que
centralize as decisões sobre essas gratuidades. “O que acontece é que as pessoas ficam perdidas quando precisam buscar e defender seus benefícios. A
falta de uma estrutura única é reflexo da maneira complexa como o próprio
sistema está estruturado”, afirma.
Na cidade de São Paulo, por exemplo, o transporte público é subsidiado,
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CORTAR DIREITOS NÃO AJUDA A COBRIR OS PREJUÍZOS

Segundo o coordenador do Idec, a medida prejudica milhares de pessoas entre
60 e 64 anos que usavam o transporte público todos os dias, gratuitamente,
muitas delas para trabalhar. “Sabemos que o setor tem problemas, mas não é
cortando direitos que eles serão resolvidos”, diz. O Idec recebeu muitas reclamações e entrou em uma ação conjunta pedindo a inconstitucionalidade da lei.
Confira, nas próximas páginas, todos os públicos que podem solicitar
o Bilhete Único Especial, que dá direito ao uso do transporte gratuito na
cidade de São Paulo.
CONTINUA NA PÁG. 2
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ou seja, precisa de financiamento público para operar, além do valor arrecadado pelas tarifas. Por isso, grupos que usufruem das isenções são constantes
alvos de ameaças de terem seu benefício retirado devido a essa conta que
não fecha, principalmente com a crise enfrentada pelo setor desde março de
2020, com a pandemina do novo coronavírus.
Um exemplo é o que ocorreu, a partir do início deste ano, com os idosos. Hoje,
na cidade de São Paulo, apenas pessoas maiores de 65 anos de idade são isentas
das tarifas, mudando uma lei estadual, de 2013, que concedeu gratuidade a partir
dos 60 anos. Em dezembro de 2020, o governador do Estado de São Paulo, João
Doria (PSDB), em parceria com o então prefeito Bruno Covas (PSDB), falecido
em maio passado, alteraram a faixa etária, o que causou bastante polêmica.
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Confira quem pode solicitar o
Bilhete Único Especial, da SPTrans
Para ler e
compartilhar no
digital, acesse:

A

inda sobre a polêmica da gratuidade do transporte público
na cidade de São Paulo, Rafael Calabria, do Idec, acrescenta que
“também estamos tentando ingressar
em outra ação municipal. Acreditamos ter chance de ganhar, pois já vimos situações semelhantes”.
Como cabe ao próprio município
regular seu transporte público, na cidade de São Paulo, quem fornece o
cartão que dá direito à gratuidade, de
porte obrigatório para alguns grupos,
é a São Paulo Transportes (SPTrans).
Dessa forma, listas de documentos
necessários e dúvidas dos usuários devem ser esclarecidas pela empresa. Com
a pandemia, os contatos passaram a ser
feitos de forma online, bem como o processo para obter o benefício.
Preparamos, a seguir, um guia com
todos os públicos que têm direito ao
transporte gratuito e, quando necessário, o que fazer para conseguir o chamado Bilhete Único Especial.

PESSOAS COM DEFICIÊNCIA física, visual, auditiva

ou mental (intelectual),
temporária ou permanente, têm direito também
a viajar sem pagar tarifa,
mas precisam do Bilhete Único
Especial. Por causa da pandemia, os postos estão fechados,
mas o atendimento segue, normalmente, online. De forma geral,
é necessário preencher um cadastro,
enviar um relatório médico assinado
pelo profissional e encaminhar documentos pessoais cuja lista está disponível na página da SPTrans, que é
para onde toda a documentação
também deve ser encaminhada:
bilheteunico.sptrans.com.br/
comoObterDeficiente.aspx
CRIANÇAS menores

de 6 anos de idade não
pagam a tarifa, mas precisam estar acompanhados

de um responsável para poder embarcar no transporte público. Nesse
caso, não é necessário apresentar o
bilhete especial.
PROFISSIONAIS EM SERVIÇO Algumas categorias

profissionais têm direito à
gratuidade durante o exercício da função: policiais militares e guardas civis, desde que
estejam fardados, além dos carteiros,
que precisam estar uniformizados.
Não é necessário ter o Bilhete Único
Especial, mas é preciso apresentar seu
cartão funcional no embarque.
IDOSOS A PARTIR DE 65 ANOS
DE IDADE Como citado na

página anterior, atualmente,
a cidade de São Paulo isenta de cobrança no transporte
público apenas pessoas maiores
de 65 anos. A norma passou a valer
desde 1o de janeiro deste ano, após al-

teração da Lei Municipal 17.542/2020.
Antes, o benefício era concedido para
pessoas a partir de 60 anos.
A nova regra tem sido questionada
por meio de diversas ações públicas
– como a do Sindicato Nacional dos
Aposentados, Pensionistas e Idosos,
a do Sindicato Nacional dos Trabalhadores das Indústrias Metalúrgicas,
além da do próprio Idec, entre outras.
Com novas decisões da Justiça, o
assunto sempre retorna: a última foi
em 7 de maio, quando a Justiça de São
Paulo restabeleceu a gratuidade no
transporte a partir dos 60 anos.
Mas, na prática, nada muda, pois a
volta da gratuidade para esse público
não é imediata, e ainda cabe recurso do governo. “A justificativa para
o corte seria a economia com idosos
pagando pela tarifa, mas isso não se
comprova: sabemos que, ao retirar
a gratuidade, as pessoas deixam de
usar o sistema. E o público que utiliza o benefício é o que mais precisa
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Divulgação: Bosch

É

impossível falar da
evolução dos motores
automotivos nas últimas décadas sem mencionar a atuação da Bosch no
desenvolvimento de soluções e tecnologias pensadas
para o mercado brasileiro.
Desde a injeção eletrônica
até a propulsão eletrificada
(veículos híbridos e 100%
elétricos), a empresa ajuda a
construir o futuro da mobilidade do País.
“A Bosch formou o primeiro pool de especialistas
de injeção eletrônica no Brasil”, recorda Marcos Palásio,
gerente de Desenvolvimento
de Sistemas Powertrain da
divisão Powertrain Solutions da Bosch. “É um percurso longo de inovações,
que começou com o programa Pró-Álcool, em 1975.”
Palásio lembra que o
Pró-Álcool teve impulso
com o início da crise do
petróleo, que alavancou a
engenharia nacional no desenvolvimento de motores
para o uso do álcool como
combustível. Em 1986, com
a implementação do Programa de Controle e Emissões Veiculares (Proconve),
a empresa inovou com uma
sucessão de tecnologias que
aprimoraram os motores,
tornando-os mais econômicos e menos poluentes.
Em meados dos anos
1990, a Bosch apresentou
um protótipo com motor
flex fuel, que podia ser abastecido com etanol e gasolina
ao mesmo tempo e em qual-

A Bosch sempre esteve atenta
às demandas relacionadas às
transformações da mobilidade

Bosch faz parte
da história da
evolução do
powertrain
Desde sua chegada ao Brasil, em 1954,
a empresa sempre participou do desenvolvimento
de tecnologias e soluções para os motores
de veículos de passeio e de carga

quer proporção. O sistema
estreou na indústria automotiva brasileira em 2003.
DRIVE�BY�WIRE
“O cerco em torno das
emissões continuou a se
fechar”, diz Palásio. “Era
preciso desenvolver soluções para reduzir cada vez
mais o nível de poluentes
despejados no ambiente.” Em 2007, a Bosch deu
mais um importante passo
nessa direção com o drive-by-wire, tecnologia que
executa a aceleração por
impulsos elétricos transmitidos para a unidade de
controle do motor (ECU),
sem a necessidade de cabos. O drive-by-wire ajuda a reduzir as emissões e
contribui para a dirigibilidade de veículos flex.
A preocupação com a
emissão de CO2 não é uma
exclusividade do Brasil; ela
afeta o mundo todo. Por
isso, as novidades não podem parar. Soluções como
injeção direta, start-stop e o
downsizing dos motores –

Este material é produzido pelo Estadão Blue Studio com patrocínio da Bosch.

com a expansão dos tricilíndricos – também conquistaram o mercado. “Algumas
novidades surgiram para
contribuir para o motorista dirigir de forma mais
econômica, como a luz no
painel que avisa a hora certa
de trocar a marcha”, salienta
Alexandre Uchimura, gerente de Novos Negócios de
Eletrificação da divisão Powertrain Solutions.
A evolução do powertrain se depara agora com
uma das etapas mais importantes de sua trajetória:
a eletrificação. Uchimura
diz que o marco regulatório que trata da eficiência
energética tem sido a mola
propulsora da eletromobilidade e fala da importância dos modelos híbridos
flex. “O etanol ajuda na
resposta à questão climática. É um combustível
renovável, que diminui os
gases de efeito estufa, e sua
produção implica a absorção do CO2 que foi emitido
pelos escapamentos dos
carros”, explica.

APRESENTADO POR

POÇO À RODA
Segundo estimativas da
Bosch, 20 milhões de veículos eletrificados serão
produzidos até 2025, o que
coloca a mobilidade elétrica como importante área
de atuação da empresa. Isso
não significa que a Bosch
deixará de trabalhar intensamente no aprimoramento das tecnologias de combustão. Afinal, 85 milhões
de novos veículos movidos
a gasolina, diesel e etanol estarão circulando no mundo
também em 2025.
Uchimura destaca o
conceito chamado de “poço
à roda”, que leva em conta a
emissão de CO2 de um combustível desde a sua produção até a distribuição. Os veículos elétricos contribuem
para melhorar a pegada de
carbono quando carregados
com energia gerada a partir
de fontes limpas e renováveis. “No Brasil, o combustível flex, a infraestrutura de
distribuição e a matriz elétrica vinda das hidrelétricas
formam uma combinação
ideal para a redução dos poluentes”, diz.
Para ele, a transição é lenta e gradual. “As tecnologias
estão associadas às questões
de legislação. Além disso, a
eletrificação deve ser contemplada de acordo com
nossa realidade”, defende.
“Mas uma coisa é certa: a Bosch sempre atenderá todas as demandas
ligadas aos novos tempos
da mobilidade.”

4
PARCEIROS

PATROCÍNIO

GUIA DO PRIMEIRO CARRO ELÉTRICO OU HÍBRIDO

Viabilidade do veículo elétrico
para pessoas com deficiência
Embora não tenham isenções, carros com propulsão elétrica começam a atrair PCDs
Para ler e
compartilhar no
digital, acesse:

NÃO PERCA A
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MOBILIDADE, TODAS
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TRANSMISSÃO PELAS
REDES SOCIAIS DO
ESTADÃO OU NO
PORTAL MOBILIDADE

Por Mário Sérgio Venditti

O

público PCD (pessoas com
deficiência) tem isenção de
Imposto sobre Circulação de
Mercadorias e Serviços (ICMS) e de
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) para automóveis 0-km
com preço máximo de R$ 70 mil. No
entanto, o Senado deve votar, até o
fim de junho, a Medida Provisória
1034/2021, que prevê o aumento desse limite para R$ 140 mil. Os veículos
eletrificados no País custam muito
mais que o teto vigente, mas algumas
ações começam a se desenhar para
beneficiar esse consumidor.
A Volvo foi a primeira marca a criar
um programa destinado, também, às
pessoas com deficiência, chamado de
Volvo Lovers. A empresa cedeu, gratuitamente, seus carros para os interessados os avaliarem por quatro dias.
Em parceria com a Cavenaghi,
empresa especializada em adaptações veiculares, a montadora preparou três modelos para que o consumidor PCD pudesse conhecer as
vantagens das motorizações híbrida
e 100% elétrica. Até abril, 14 motoristas portadores de alguma deficiência dirigiram os carros.
“Devemos promover oportunidades de acesso”, acredita João Oliveira, diretor-geral de operações e
inovação da Volvo Brasil e também
um dos embaixadores da Mobilidade do Estadão. “Por isso, adotamos
a venda com alguma isenção a pessoas com deficiência e firmamos a
parceria com a Cavenaghi para que
os automóveis sejam adaptados, de
acordo com as características individuais dos clientes.”

QUESTÕES TÉCNICAS

Volvo promoveu
a ação Volvo
Lovers, em que
o público PCD
pôde avaliar três
carros da marca
adaptados
pela empresa
Cavenaghi

Oliveira conta que o maior cuidado da Volvo é com a possibilidade
de adaptação dos veículos e com a
acessibilidade das instalações da
marca. “Todos os clientes devem ter
a mesma experiência com a marca
nessa iniciativa de responsabilidade
social”, afirma.
Atualmente, não existe demanda
de nenhuma instituição ou organização com as autoridades de trânsito
brasileiras no sentido de baratear um
pouco o carro eletrificado às pessoas
com deficiência. Mesmo assim, João
Oliveira aposta que esse tipo de automóvel seria muito funcional para o
público PCD. “São veículos versáteis

Foto: Arquivo Pessoal

que podem rodar grandes distâncias
sem a necessidade de abastecimento
de combustível. É possível recarregar
a bateria em casa, no trabalho ou nos
eletropostos espalhados em vários locais públicos”, completa.
Monica Cavenaghi, diretora comercial e de marketing da Cavenaghi,
engrossa o coro: “É preciso entender
que as pessoas com deficiência fazem
parte da sociedade e uma parcela considerável tem alto poder aquisitivo”.
No Volvo Lovers, a Cavenaghi adaptou o pedal de acelerador e o freio manual para atender os usuários PCDs.
Para Monica, uma das limitações
do veículo elétrico ao consumidor
com deficiência é a pouca capilaridade de postos de recarga no País.
“O público PCD preocupa-se com a
mobilidade reduzida. Se o combustível acaba, ele abre a porta e pede
socorro. Mas imagine ficar sem carga
na bateria em um local mais inacessível, como em cima de uma ponte”,

ressalta. “Os eletropostos precisam se
disseminar com maior rapidez.”
Embora o mercado de adaptações
de carros elétricos ainda seja incipiente, Monica vislumbra os cuidados com
questões técnicas que as empresas deverão ter no futuro. “O automóvel que
transporta um portador de deficiência – e não o motorista – precisa ter o
assoalho cortado para ganhar a altura
necessária para acomodar a pessoa.
No veículo elétrico, a bateria se aloja
justamente no assoalho. Então, o desafio é como deslocar a bateria sem
comprometer o desempenho e a originalidade do carro”, explica.
MUDANÇA DE PARADIGMA

Quem não está preocupado com as
transformações dos carros é o enfermeiro Paulo Cândido de Souza, que usa
uma prótese na perna esquerda desde
2010. Em 2019, ele comprou o utilitário
esportivo JAC iEV40, modelo totalmente elétrico, e teve de se adaptar com a
Foto: Divulgação Volvo

Este material é produzido pelo Estadão Blue Studio.

ameaça de ficar sem bateria na estrada,
risco apontado por Monica.
Ele mora em Pires do Rio (GO) e,
duas vezes por semana, viaja a Brasília
para os plantões no Hospital Universitário, um percurso de 270 quilômetros.
“Antes, eu tinha um Toyota Corolla e
andava a 110 km/h tranquilamente,
sem me preocupar com o combustível”, lembra. “Agora, a autonomia do
iEV40 é de 300 quilômetros desde que
eu dirija, no máximo, a 70 km/h.”
Em Brasília, Souza recarrega a
bateria do carro em um supermercado próximo ao hospital, durante o expediente. Mas não deixar o
ponteiro do velocímetro passar dos
70 km/h foi uma mudança de paradigma na sua vida de motorista. “É
preciso planejar a viagem, que levava duas horas e meia. Hoje, demora
quase quatro horas”, salienta.
O que motivou a compra do carro
elétrico foi o modo de vida sustentável que o enfermeiro resolveu abraçar. Ele já tem, em sua casa, sistema
de captação de água de chuva e painéis fotovoltaicos para o armazenamento de energia solar. “A questão
ecológica é importante. Além disso,
o carro elétrico é mais econômico”,
garante. “Com o Corolla, eu gastava
cerca de R$ 2 mil, por mês, de combustível. A economia feita em seis,
sete anos pagará o que desembolsei
na aquisição do iEV40.”
No entender de Souza, os veículos
elétricos para o público PCD ainda
são inviáveis devido aos preços, uma
vez que os modelos não estão em programas de isenção de impostos. No
entanto, ele vê potencial para atender
as pessoas com deficiência.
“Futuramente, as baterias serão
mais baratas, as recargas vão demorar
menos tempo e a autonomia crescerá, ampliando o volume de vendas ao
consumidor PCD”, acredita. “Dessa
forma, os veículos poderiam ganhar
incentivos de políticas governamentais por causa de seus benefícios imediatos ao meio ambiente.”

Enfermeiro Paulo
Cândido de Souza
usa prótese na
perna esquerda
desde 2010 e
comprou um
JAC iEV40
motivado pelo seu
modo de vida
sustentável
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100km/h
km/hem
em3,3
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segundoseevelocidavelocida100
de máxima de 260 km/h, o carro oferede máxima de 260 km/h, o carro oferece autonomia de até 506 quilômetros.
ce autonomia de até 506 quilômetros.
Seu motor gera 480 cv de potência.
Seu motor gera 480 cv de potência.
O modelo começou a ser vendiO modelo começou a ser vendido, no Brasil, em março, por meio
do, no Brasil, em março, por meio
do Osten Group, e essa será sua prido Osten Group, e essa será sua primeira participação em um evento
meira participação em um evento
brasileiro. “É muito importante estar
brasileiro. “É muito importante estar
presente no evento. A Tesla reúne o
presente no evento. A Tesla reúne o
melhor em segurança, tecnologia,
melhor em segurança, tecnologia,
desempenho e sustentabilidade, e, no
desempenho e sustentabilidade, e, no
VE Open, o público poderá conhecer
VE Open, o público poderá conhecer
os mais avançados conceitos de user
os mais avançados conceitos de user
experience e eficiência energética”,
experience e eficiência energética”,
explica Liandra Boschiero, gerente
explica Liandra Boschiero, gerente
da Osten Fleet. Durante o evento, o
da Osten Fleet. Durante o evento, o
público poderá conhecer de perto
público poderá conhecer de perto
outras funcionalidades e inovações
outras funcionalidades e inovações
tecnológicas do veículo.
tecnológicas do veículo.
Atualmente, existem dez Tesla,
Atualmente, existem dez Tesla,
no Brasil, e mais dez devem chegar
no Brasil, e mais dez devem chegar
até dezembro. O carro está sendo
até dezembro. O carro está sendo
PARA SABER MAIS
comercializado por R$ 679 mil
PARA SABER MAIS
SOBRE O VE OPEN, APONTE comercializado por R$ 679 mil
SOBRE
O
VE
OPEN,
APONTE
e também é oferecido por asA CÂMERA DO SEU CELULAR
e também é oferecido por asA CÂMERA
DO SEU
sinatura: no plano de 48 mePARA ESTE
QRCELULAR
CODE:
sinatura: no plano de 48 mePARA ESTE QR CODE:
ses, com 1.000 quilômetros
ses, com 1.000 quilômetros
de rodagem incluídos, custa
de rodagem incluídos, custa
R$ 15.960 por mês.
R$ 15.960 por mês.
Foto: Divulgação Tesla
Foto: Divulgação Tesla
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uem se interessa por eletrouem se interessa por eletromobilidade já deve anotar
mobilidade já deve anotar
na agenda: entre os dias 23
na agenda: entre os dias 23
e 25 de setembro, acontecerá, em
e 25 de setembro, acontecerá, em
São Paulo, o Veículo Elétrico LatiSão Paulo, o Veículo Elétrico Latino-Americano (VE). Neste ano, em
no-Americano
(VE). Neste ano, em
sua 16a edição, o evento foi rebatizasua 16a edição, o evento foi rebatizado como VE Open, já que terá seu
do como VE Open, já que terá seu
formato atualizado ao momento da
formato
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da
pandemia
no País.ao
O momento
local também
pandemia no País. O local também

foi alterado: pela primeira vez,
foi alterado: pela primeira vez,
será realizado ao ar livre, na Praça
será realizado ao ar livre, na Praça
Charles Miller, em frente ao EstáCharles Miller, em frente ao Estádio Paulo Machado de Carvalho, o
dio Paulo Machado de Carvalho, o
Pacaembu, em São Paulo (SP).
Pacaembu, em São Paulo (SP).
“A pandemia nos trouxe novos
“A pandemia nos trouxe novos
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Mobilidade Sustentável (IBMS), uma
Mobilidade Sustentável (IBMS), uma
das entidades que apoiam o evento.
das entidades que apoiam o evento.
INOVAÇÃO E TECNOLOGIA
INOVAÇÃO E TECNOLOGIA
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será o carro
elétrico
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deste ano será o carro elétrico Tesla

AGENDA INTENSA
AGENDA INTENSA
O evento seguirá os protocolos de
O evento seguirá os protocolos de
segurança definidos pelas autoridades
segurança definidos pelas autoridades
de saúde da prefeitura. A ideia é oferede saúde da prefeitura. A ideia é oferecer ao público diferentes turnos de vicer ao público diferentes turnos de visitação para pequenos grupos – ao se
sitação para pequenos grupos – ao se
credenciar, a pessoa já deve informar
credenciar, a pessoa já deve informar
o horário da sua visita. “Assim, podeo horário da sua visita. “Assim, poderemos controlar o número de pessoas
remos controlar o número de pessoas
que receberemos em cada turno de
que
em cada turno de
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cada dia”, ressalta Guggisberg.
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do setor. As inscrições poderão ser
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nho até 23 de agosto.
Nos dias 23 e 24, das 9h às 18h,
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avaliado como um dos mais imporavaliado como um dos mais importantes fóruns para discussões dos catantes fóruns para discussões dos caminhos que o mercado de elétricos
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seguirá nos próximos anos. Haverá
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Paulista e encerrando na Praça Charles
Miller. Para participar com seu veículo
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des
como produtos
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E o VE Latino Americano se renovou, para 2021 o evento levará o nome de
VE Open, em novo formato: atualizado, seguro e em um espaço aberto.
O mercado elétrico está passando por uma grande transformação. Existe
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uma preocupação real em buscar meios mais sustentáveis de mobilidade.
Já enxergamos veículos como bikes e patinetes, carros híbridos e até
mesmo os autônomos ganhando cada vez mais espaço nas ruas.
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Difusãode
deveículos
veículoselétricos
elétricosproporciona
proporcionadiversos
diversosbenefícios,
benefícios,mais
mais eficiência
eficiência e conectividade
Difusão

AA
Investirem
em
Investir
veículoselétricos
elétricos
veículos
impacta
nasaúde
saúde
impacta na
nomeio
meioambiente
ambiente
eeno

Foto: Divulgação PNME
Foto: Divulgação PNME

mobilidadeelétrica
elétricaééfundamenfundamenmobilidade
tal
para
o
desenvolvimento
sustal para o desenvolvimento sustentável
das
cidades,
garantindo
tentável das cidades, garantindo
melhorqualidade
qualidadede
devida
vidaeedeslocadeslocamelhor
mento
à
população.
De
acordo
comoo
mento à população. De acordo com
estudo
Uma
Nova
Economia
para
uma
estudo Uma Nova Economia para uma
Nova
Era:
Elementos
para
a
Construção
Nova Era: Elementos para a Construção
deuma
umaEconomia
EconomiaMais
MaisEficiente
EficienteeeResiReside
liente
para
o
Brasil,
realizado
pelo
WRI
liente para o Brasil, realizado pelo WRI
Brasileepela
pelaNew
NewClimate
ClimateEconomy,
Economy,aa
Brasil
implementação
de
ações
de
economia
implementação de ações de economia
verdes
para
determinados
setores
proverdes para determinados setores produtivos
pode
proporcionar
economia
dutivos pode proporcionar economia
deR$
R$2,8
2,8trilhões
trilhõespara
paraooPaís.
País.
de

Discutirmobilidade
mobilidadeelétrica
elétricaperpasperpasDiscutir
sa
por
questões
ambientais
que
estão
sa por questões ambientais que estão
cada
vez
ganhando
mais
importância
cada vez ganhando mais importância
dentro do
do mercado
mercado de
de cidades
cidades inteintedentro
ligentes.
O
impacto
prejudicial
dos
ligentes. O impacto prejudicial dos
combustíveis
fósseis
na
saúde
da
popucombustíveis fósseis na saúde da populaçãotorna
tornaooinvestimento
investimentoem
emveículos
veículos
lação
elétricosuma
umaaplicação
aplicaçãoque
que vai
vai além
além
elétricos
da
mobilidade,
atingindo
diretamente
da mobilidade, atingindo diretamente
áreascomo
comosaúde
saúdeeemeio
meioambiente.
ambiente.
áreas
MENOSPOLUENTES
POLUENTES
MENOS
De
acordo
comoofundador
fundadorda
daBarassa
Barassa
De acordo com
&
Cruz
Consulting
e
doutor
em
política
& Cruz Consulting e doutor em política
científica
e
tecnológica
pela
Unicamp,
científica e tecnológica pela Unicamp,
EdgarBarassa,
Barassa,“a“aadoção
adoçãoda
damobilidade
mobilidade
Edgar
elétrica
contribui
para
a
redução
dosgagaelétrica contribui para a redução dos
ses
poluentes
e
para
a
descarbonização
ses poluentes e para a descarbonização
daeconomia
economiabrasileira,
brasileira,apoiando
apoiandooocumcumda
primento
de
acordos
outrora
celebrados
primento de acordos outrora celebrados
(COP21,
21,por
porexemplo).
exemplo).Há
Hátambém
tambémos
os
(COP
benefícios
relacionados
à
saúde
pública,
benefícios relacionados à saúde pública,
considerandoaaatenuação
atenuaçãodos
dosimpactos
impactos
considerando
negativos
na
saúde
da
população
advinnegativos na saúde da população advindos
da
poluição
atmosférica
nas
cidades”
dos da poluição atmosférica nas cidades”..
“Existemtambém
tambémjanelas
janelasde
deoportuoportu“Existem
nidades
para
o
desenvolvimento
denononidades para o desenvolvimento de
vos
negócios,
localização
de
atividades
vos negócios, localização de atividades
produtivas,geração
geraçãode
deemprego
empregoqualiqualiprodutivas,
ficado e renda no Brasil. Acredito que

ficado e renda no Brasil. Acredito que

marcopara
paraoodesenvolvimento
desenvolvimento do
do setor,
setor,
marco
sendo
importante
ferramenta
para
decisendo importante ferramenta para decisões
de
mercado,
de
pesquisa
e
desensões de mercado, de pesquisa e desenvolvimento de
de políticas
políticas públicas.
públicas.
volvimento
Em
conjunto
com
a
PNME ee aa Enel
Enel
Em conjunto com a PNME
X,
o
Connected
Smart
Cities
&
Mobility
X, o Connected Smart Cities & Mobility
lança aa temporada
temporada da
da mobilidade
mobilidade elétrielétrilança
ca ee realiza
realiza duas
duas séries
séries temáticas,
temáticas, de
de jujuca
nho
a
agosto,
com
o
objetivo
de
ampliar
nho a agosto, com o objetivo de ampliar
ecossistema do
do setor.
setor. Segundo
Segundo Paula
Paula
oo ecossistema
Faria,
CEO
da
Necta
e
idealizadora
do
Faria, CEO da Necta e idealizadora do
Connected
Smart
Cities
&
Mobility,
Connected Smart Cities & Mobility,
“a venda
venda de
de veículos
veículos eletrificados
eletrificados está
está
“a
crescendo
exponencialmente
no
Brasil,
crescendo exponencialmente no Brasil,
sendo que,
que, em
em 2020,
2020, batemos
batemos um
um novo
novo
sendo
recorde com
com oo aumento
aumento de
de 66,5%,
66,5%, em
em
recorde
relação
ao
ano
de
2019.
Nunca
foi
tão
relação ao ano de 2019. Nunca foi tão
necessário promover
promover espaços
espaços de
de discusdiscusnecessário
são
para
o
setor,
garantindo
a
contrisão para o setor, garantindo a contriSÉRIES
TEMÁTICAS
buição
dos
diversos
segmenSÉRIES TEMÁTICAS
buição dos diversos segmentos implicados”.
implicados”.
Emmarço
marçode
de2021,
2021,foi
foilanlanAS
SÉRIES
SERÃO
Em
tos
o
AS
SÉRIES
SERÃO
Anuário
BraAsséries
sériesserão
serãorealizarealizaçado
o
1
REALIZADAS DE
DE MANEIRA
MANEIRA
çado o 1o Anuário Bra- REALIZADAS
As
das de
de maneira
maneira virtual.
virtual.
sileiro de
de Mobilidade
Mobilidade
VIRTUAL.PARA
PARACONFERIR,
CONFERIR, das
sileiro
VIRTUAL.
INSCREVA-SE:
Elétrica,
realizado
pela
Para
conferir
proINSCREVA-SE:
Para conferir aa proElétrica, realizado pela
gramação,
inscreva-se
Plataforma
Nacional
Plataforma Nacional
gramação, inscreva-se
deMobilidade
MobilidadeElétriElétrigratuitamente pelo
pelo site
site
de
gratuitamente
ca
(PNME)
em
coodo
evento
Connected
ca (PNME) em coodo evento Connected
Smart
Cities &
& Mobility
Mobility
peração
com
governo,
Smart Cities
peração com governo,
indústria,
academia
e
so2021:
evento.connec2021: evento.connecindústria, academia e sotedsmartcities.com.br.
ciedadecivil.
civil.O
Oestudo
estudoééum
um
ciedade
tedsmartcities.com.br.
essesatributos
atributoshabilitam
habilitamuma
umaampliação
ampliação
esses
das
competências
tecnológicas
dentrodo
do
das competências tecnológicas dentro
setor
da
mobilidade
no
Brasil
e
se
dessetor da mobilidade no Brasil e se desdobramnuma
numaindústria
indústria do
do futuro,
futuro, que
que
dobram
ofertará
veículos
mais
efi
cientes,
menos
ofertará veículos mais eficientes, menos
poluentes,conectados
conectadoseecompartilhados,
compartilhados,
poluentes,
bem
como
um
transporte
público momobem como um transporte público
dernizadono
noBrasil”,
Brasil”,ressalta
ressaltaBarassa.
Barassa.
dernizado
A
mobilidade
elétrica
afeta
todos os
os
A mobilidade elétrica afeta todos
modais
de
transporte,
podendo
ser
aplimodais de transporte, podendo ser aplicadaem
emônibus,
ônibus,metrôs,
metrôs,transportes
transportes de
de
cada
aplicativos,
motos,
patinetes,
bicicletas
aplicativos, motos, patinetes, bicicletas ee
veículosindividuais.
individuais.Substituir
Substituirautomóautomóveículos
veis
a
combustão,
além
de
diminuir
veis a combustão, além de diminuir aa
emissãode
deCO
CO2,,reduz
reduzaapoluição
poluiçãosonora,
sonora,
emissão
2
sendoaaalternativa
alternativamais
maisviável
viáveleesustensustensendo
tável
para
o
desenvolvimento
de
cidades
tável para o desenvolvimento de cidades
maisinteligentes
inteligenteseesustentáveis.
sustentáveis.
mais

Este material é produzido pelo Estadão Blue Studio.
Este material é produzido pelo Estadão Blue Studio.

Para ler
ler ee
Para
compartilhar
no
compartilhar no
digital,
acesse:
digital, acesse:

%HermesFileInfo:E-9:20210623:

SãoPaulo,
Paulo,23
23de
dejunho
junhode
de2021
2021
88||São

EMBAIXADORA
EMBAIXADORA

As cidades prósperas do
definidas
amanhã serão deﬁ
nidas hoje

C
C

onvido vocês
vocês aa pensar
pensar em
em
onvido
como
a
vida
e
os
deslocamencomo a vida e os deslocamentos em
em nossas
nossas cidades
cidades podem
podem
tos
ser
mais
saudáveis,
seguros
e
repleser mais saudáveis, seguros e repletos
de
oportunidades.
tos de oportunidades.
Vamosseguir
seguiros
ospassos
passosde
deuma
umafafaVamos
mília no
no Brasil
Brasil de
de2040.
2040.Ao
Aoacordar,
acordar,
mília
pai decide
decidecom
comaafifilha
comoirão
irãoàà
oo pai
lha como
escola.
A
escolha,
quase
sempre,
escola. A escolha, quase sempre, ééaa
bicicleta.AAmenina
meninase
sediverte
diverteno
notratrabicicleta.
jeto
estimulante,
por
ruas
tranquilas
jeto estimulante, por ruas tranquilas ee
arborizadas.Dez
Dezminutos
minutosdepois,
depois,ela
ela
arborizadas.
chegaààescola
escolasuperanimada,
superanimada,contancontanchega
doaos
aosprofessores
professoresooque
queviu
viuno
nocamicamido
nho –– aa nova
nova pintura
pinturano
norestaurante
restaurante
nho
da esquina,
esquina, idosos
idosos reunidos
reunidos sob
sobárárda
vores
floridas
que
substituíram
uma
vores floridas que substituíram uma
ruaasfaltada,
asfaltada,oovaivém
vaivémde
depessoas
pessoasna
na
rua
feirada
dapraça
praçacentral
centraldo
dobairro.
bairro.
feira
Depois de
de deixar
deixar aa filha,
filha, oo pai
pai
Depois
também segue
segue aarotina.
rotina.Alguns
Algunsdias
dias
também
da semana,
semana, volta
volta para
paracasa,
casa,de
deonde
onde
da
realizatrabalho
trabalhoremoto.
remoto.Quando
Quandovai
vai
realiza
ao
escritório,
pedala
até
a
estação
ao escritório, pedala até a estação ee
usa oo transporte
transportecoletivo
coletivopúblico
públicona
na
usa
última parte
parte do
do trajeto.
trajeto.AAcombinacombinaúltima
çãoéérápida,
rápida,vantajosa
vantajosaeebarata,
barata,eegagação
rante acesso
acessofácil
fácilnão
nãosó
sóao
aotrabalho
trabalho
rante
escola mas
mas aa parques,
parques, hospitais,
hospitais,
ee àà escola
comércio, restaurantes,
restaurantes, casa
casa de
de papacomércio,
rentes
e
amigos.
Nos
momentos
de
rentes e amigos. Nos momentos de
lazer, éé fácil
fácil pagar
pagar pelo
pelo uso
uso de
de um
um
lazer,
carroeepegar
pegarestrada.
estrada.
carro

Deslocar-seem
emtransporte
transportecoletivo
coletivo
Deslocar-se
pela
cidade
é
confortável,
com
ar-condipela cidade é confortável, com ar-condicionadoeeconectividade
conectividadeaabordo.
bordo.OOpai
pai
cionado
ainda
lembra
de
quando
era
ele
quem
ainda lembra de quando era ele quem
escola,chacoalhando
chacoalhandoem
emônibus
ônibusaa
iaiaààescola,
dieselbarulhentos,
barulhentos,sem
semsaber
saberquanto
quanto
diesel
tempoiaiademorar.
demorar.Não
Nãoimaginava
imaginavaque,
que,
tempo
umdia,
dia,fosse
fossesesedeslocar
deslocartranquilo
tranquiloem
em
um
veículos
elétricos
por
essa
cidade
que
veículos elétricos por essa cidade que
funcionapara
paratodas
todasasaspessoas.
pessoas.
funciona
TRANSFORMAÇÃOPOSSÍVEL
POSSÍVEL
TRANSFORMAÇÃO
Foiuma
umalonga
longajornada.
jornada.Não
Nãoaado
dopai
paiao
ao
Foi
trabalho,mas
masaaque
quelevou
levouaacidade
cidadedo
do
trabalho,
ambientepoluído,
poluído,setorizado,
setorizado,disperso
disperso
ambiente
e
paralisado
por
congestionamentos
de
e paralisado por congestionamentos de
20
anos
antes
para
esse
centro
vibrante,
20 anos antes para esse centro vibrante,
verde,de
debaixo
baixocarbono
carbonoeecom
comacesso
acesso
verde,
maispróximo
próximoaaoportunidades.
oportunidades.Foram
Foram
mais
necessáriasmudanças
mudançasde
deparadigma
paradigmaee
necessárias
muitodiálogo
diálogopara
paraaapopulação
populaçãocomcommuito
preenderque
queasastransformações
transformaçõesseriam
seriam
preender
melhoresaatodos,
todos,que
queresultariam
resultariamem
em
melhores
mais
tempo
livre,
uma
vida
mais
saudámais tempo livre, uma vida mais saudáveleeuma
umacidade
cidademais
maispróspera.
próspera.
vel
Podeparecer
parecerutopia
utopiaesse
esseambiente
ambiente
Pode
urbanoseguro
seguroeeamigável
amigávelaapedestres
pedestres
urbano
ciclistasde
detodas
todasasasidades.
idades.Em
Emque
queoo
eeciclistas
transportecoletivo
coletivoééaaescolha
escolhapreferipreferitransporte
dada
damaioria
maioriada
dapopulação.
população.Em
Emque
que
da
a
mobilidade
sustentável
é
elemento
a mobilidade sustentável é elemento
centraldo
doque
quetorna
tornaaacidade
cidadeefi
eficiente
central
ciente
inclusiva.Mas
Masela
elaééum
umdestino
destinobasbaseeinclusiva.

tantetangível,
tangível,eehá
hávários
várioscentros
centrosurbaurbatante
nos
próximos
de
nós
que
já
iniciaram
nos próximos de nós que já iniciaram aa
necessáriatransformação.
transformação.
necessária
Bogotá
é
umexemplo.
exemplo.AAcapital
capitalcocoBogotá é um
lombiana
é
uma
das
líderes
na
adoção
de
lombiana é uma das líderes na adoção de
ônibuselétricos.
elétricos.Também
Tambémgera
gerarecursos
recursos
ônibus
paraum
umfundo
fundoque
quesubsidia
subsidiaootransporte
transporte
para
públicocom
combase
basena
nacobrança
cobrançade
dequem
quem
público
opta
por
usar
o
carro.
Muitas
cidades,
na
opta por usar o carro. Muitas cidades, na
Europa,
passaram
a
adotar
limites
de
veEuropa, passaram a adotar limites de velocidademenores
menoresem
emsuas
suasvias,
vias,calçadas
calçadas
locidade

amplaseeciclofaixas
ciclofaixasmais
maislargas
largaspara
para
amplas
que
todas
as
pessoas
–
crianças,
adultos
que todas as pessoas – crianças, adultos
idosos;pedestres,
pedestres,ciclistas
ciclistaseemotoristas
motoristas
eeidosos;
–
se
desloquem
e
desfrutem
doespaço
espaço
– se desloquem e desfrutem do
urbano
com
conforto
e
segurança.
Por
urbano com conforto e segurança. Por
aqui,Fortaleza
Fortaleza(CE),
(CE),que
queháháanos
anosinvesinvesaqui,
embikes
bikeseeem
emsegurança
segurançano
notrânsito,
trânsito,
teteem
criouquase
quase80
80quilômetros
quilômetrosdedeciclovias
ciclovias
criou
durante
a
pandemia.
durante a pandemia.
Comopodemos
podemosmultiplicar
multiplicaressas
essas
Como
boas
práticas
no
Brasil?
E
o
que
mais
boas práticas no Brasil? E o que mais

Paraler
lere e
Para
compartilhar
compartilhar nono
digital,acesse:
acesse:
digital,

necessáriopara
paraa atransformação
transformação
é énecessário
de
nossos
centros
urbanos
nascidacidade nossos centros urbanos nas
des
que
queremos?
Convido
vocês
des que queremos? Convido vocês a a
acompanharem,nas
naspróximas
próximascolucoluacompanharem,
nas,
o
caminho
a
ser
percorrido.
Será
nas, o caminho a ser percorrido. Será
umaviagem
viagempautada
pautadapor
pordados,
dados,mas
mas
uma
quenunca
nuncaperderá
perderáoofoco
foconas
naspespesque
soas.Com
Comestratégias
estratégiasdedelongo
longoprazo
prazo
soas.
e
ações
imediatas.
Afinal,
a
construe ações imediatas. Afinal, a construçãodadacidade
cidadedo
dofuturo
futurocomeça
começaagoagoção
ra.
Mãos
à
obra.
ra. Mãos à obra.
Foto:Divulgação
DivulgaçãoWRI
WRI
Foto:

OACESSO
ACESSOAA
O
OPORTUNIDADES
OPORTUNIDADES
DEVEGUIAR
GUIARO
O
DEVE
DESENVOLVIMENTO
DESENVOLVIMENTO
DENOSSAS
NOSSASCIDADES,
CIDADES,
DE
COMEÇANDO
COMEÇANDO
AGORA.
AGORA.
CristinaAlbuquerque
Albuquerqueéégerente
gerentede
demobilidade
mobilidadeurbana
urbanado
doWRI
WRIBrasil
Brasil
Cristina

Estetexto
textonão
nãoreﬂ
reflete,
necessariamente,aaopinião
opiniãodo
doEstadão.
Estadão.
Este
ete, necessariamente,
Estematerial
materialééproduzido
produzidopelo
peloEstadão
EstadãoBlue
BlueStudio.
Studio.
Este

Ouça os assuntos mais
relevantes do dia
sempre que quiser
NOTÍCIA NO SEU TEMPO
O podcast que
conta para você o
que acontece no
Brasil e no mundo

OFERECIMENTO:

Acesse
pelo
QR Code

Προγραα

CONFIRA NOSSA AGENDA DIária
Giro de NOTícias
AS informações mais relevantes da semana
selecionadas especialmente para você

Toda segunda e sexta às 19h
Apresentação:

Felipe Ferreira

MUNDO MOBILIDADE
O QUE ACONTECE NO MUNDO
TAMBÉM pode chegar até você

Toda TERÇA às 19h

PAPO DE GARAGEM
Um bate-papo descontraído com
convidados relevantes

Toda QUARTA às 19h
TODA QUINTA EM PODCAST
Apresentação:

Mateus Dentedouro

Informação, novidades, tecnologia
e um bate-papo descontraído com
convidados toda semana.

Realização:

Apoio:

10
10| São
| SãoPaulo,
Paulo,2323de
dejunho
junhode
de2021
2021
STOCK
STOCKCAR
CARPRO
PROSERIES
SERIES

Experiência
Experiência versus
versus juventude
juventude

Para
Paraler
leree
compartilhar
compartilharno
no
digital,
digital,acesse:
acesse:

Nova
Novasafra
safrade
depilotos
pilotosjá
jádisse
disseaaque
queveio.
veio.Mas
Masaa“velha-guarda”
“velha-guarda”continua
continuaaamostrar
mostrarserviço
serviço
Por
PorAlan
AlanMagalhães
Magalhães

Foto:
Foto:Duda
DudaBairros
Bairros

AA

StockCar
CarPro
ProSeries,
Series,mais
maislonlonStock
gevacategoria
categoriado
doautomobilisautomobilisgeva
mobrasileiro
brasileiroe euma
umadas
dasmais
mais
mo
antigasem
emdisputa
disputano
nomundo,
mundo,passa
passa
antigas
pormais
maisuma
umamudança
mudançadedepersonapersonapor
lidade.Com
Comasasrecentes
recentesalterações
alterações
lidade.
emsua
suadireção,
direção,ososnovos
novospromotores
promotores
em
fazemuma
umaimersão
imersãototal
totalno
nomundo
mundo
fazem
digital,aproximando-a
aproximando-ados
dosfãs
fãse epapadigital,
trocinadores,mesmo
mesmoem
emtempos
temposdede
trocinadores,
distanciamentosocial.
social.
distanciamento
E
se
há
uma
discussão
quentíssima
E se há uma discussão quentíssima
na
categoria
é
sobre
a
nova
geraçãodede
na categoria é sobre a nova geração
pilotosque
quevem
vemdando
dandoasascaras.
caras.Com
Com
pilotos
anosdedeexistência,
existência,nossa
nossaStock
Stock
4343anos
Carjájáviu
viucentenas
centenasdedegrandes
grandespilotos
pilotos
Car
mostraremsuas
suashabilidades
habilidadesaoaovolanvolanmostrarem
dosChevrolet
ChevroletOpala,
Opala,fundadores,
fundadores,
tetedos
passandopelos
pelosprotótipos
protótiposHidroplás,
Hidroplás,
passando
Omega,
Vectra,
Astra,
Mitsubishi
Omega, Vectra, Astra, Mitsubishi
Lancer,VW
VWBora,
Bora,Peugeot
Peugeot307
307e e408,
408,
Lancer,
ChevroletSonic,
Sonic,chegando
chegandoaos
aosatuais
atuais
Chevrolet
ChevroletCruze
Cruzee eToyota
ToyotaCorolla.
Corolla.
Chevrolet
Noinício
iníciodos
dosanos
anos2000,
2000,uma
umanova
nova
No
geraçãodedepilotos
pilotoschegava
chegavaà àcategocategogeração
riapara
paradesafiar
desafiarososcampeões
campeõesIngo
Ingo
ria
Hoffmann,
Paulo
Gomes
e
Chico
Hoffmann, Paulo Gomes e Chico
Serra.Nomes
Nomescomo
comoCacá
CacáBueno,
Bueno,DaDaSerra.
vidMuffato,
Muffato,Giuliano
GiulianoLosacco,
Losacco,Beto
Beto
vid
Giorgie eThiago
ThiagoCamilo
Camilocolocavam
colocavama a
Giorgi
hegemoniados
dos“dinossauros”
“dinossauros”em
emxexehegemonia
que.
Outra
característica
marcante
que. Outra característica marcante dada
StockCar
Carsempre
semprefoi
foiooalto
altonível
níveldede
Stock
pilotagem,
retratado
na
presença
pilotagem, retratado na presença dede
váriosex-Fórmula
ex-Fórmula1 1e eIndy.
Indy.
vários

RubensBarrichello
Barrichellochegou
chegouao
aoVelocitta
Velocittacom
comapenas
apenas22pontos
pontoseesaiu
saiude
delálácom
com97.
97.Nada
Nadamau
maupara
paraum
umquase
quasecinquentão
cinquentão
Rubens

ELEVANDOOONÍVEL
NÍVEL
ELEVANDO
Em2012,
2012,ele
elefez
feztrês
trêscorridas
corridaspara
para
Em
experimentar.No
Noano
anode
de2013,
2013,esesexperimentar.
treou
de
verdade
e,
em
2014,
já
mostreou de verdade e, em 2014, já mostroua aque
queveio,
veio,conquistando
conquistandoootítutítutrou
lo.AAchegada
chegadade
deRubens
RubensBarrichello
Barrichello
lo.
deuuma
umaoxigenada
oxigenadaààcategoria,
categoria,logo
logo
deu
apóssua
sua“aventura”
“aventura”na
naIndy,
Indy,depois
depois
após
desuas
suas323
323corridas
corridasdisputadas
disputadasem
em
de
19
temporadas
de
Fórmula
1.
Além
19 temporadas de Fórmula 1. Além
donome
nomede
derespeito,
respeito,Rubinho
Rubinhotroutroudo
xe
também
uma
energia
nova
xe também uma energia nova àà
StockCar,
Car,transferida
transferidapor
porseu
seuamor
amor
Stock

incondicionalao
aoesporte.
esporte.Chegou,
Chegou,
incondicional
viu,venceu
venceueegostou.
gostou.
viu,
Aos49
49anos,
anos,Rubens
RubensBarrichello
Barrichello
Aos
pode
ser
visto,
atualmente,
treinanpode ser visto, atualmente, treinando
de
kart,
ganhando
uma
corrida
do de kart, ganhando uma corrida
na Argentina
Argentina ou
ou acompanhando
acompanhando
na
filhoDudu
DuduBarrichello,
Barrichello,que
queesesoofilho
treouneste
nesteano
anono
noautomobilismo,
automobilismo,
treou
naFórmula
FórmulaRegional
RegionalEuropeia
Europeiaby
by
na
Alpine.
Realizado
e
de
bem
com
Alpine. Realizado e de bem com aa
vida,faz
fazgraça
graçacom
comasaspiadas
piadasque
que
vida,
surgiram
em
torno
de
seu
nome
no
surgiram em torno de seu nome no
decorrer
da
carreira.
decorrer da carreira.

Estematerial
materialééproduzido
produzidopelo
peloEstadão
EstadãoBlue
BlueStudio.
Studio.
Este

DESANIMAR?JAMAIS
JAMAIS
DESANIMAR?
Barrichello,que
quechegou
chegouao
aoVelocitta
Velocitta
Barrichello,
noúltimo
últimofinal
finalde
desemana
semanacom
comapeapeno
nas
2
pontos
no
campeonato,
somou
nas 2 pontos no campeonato, somou
95eesubiu
subiuààsexta
sextacolocação
colocaçãona
natabela,
tabela,
95
agoracom
com97.
97.Ele
Elevenceu
venceuaacorrida
corrida22
agora
dosábado
sábado(19),
(19),fez
fezaapole
polepara
paraaaquarquardo
etapade
dedomingo
domingo(20),
(20),venceu
venceu aa
tataetapa
corrida11eefoi
foisegundo
segundona
na2.2.Voltou
Voltou
corrida
para
casa
com
seis
troféus
no
portapara casa com seis troféus no porta-malas
–
a
pole
position,
a
volta
mais
-malas – a pole position, a volta mais
rápida
da
corrida
e
a
maior
pontuação
rápida da corrida e a maior pontuação
daetapa
etapatambém
tambémrendem
rendemtroféus.
troféus.Foi
Foi
da

ainda
aindaooMan
Manof
ofThe
TheRace
RaceClaro
Claro 5G
5G ee
registrou
registrouaamelhor
melhorvolta
voltaMotorola.
Motorola.
Depoisdo
dofinal
finalde
desemana
semanaque
queprepreDepois
miou os
os fãs
fãs com
com quatro
quatro corridas,
corridas, oo
miou
tricampeão Daniel
Daniel Serra
Serra segue
segue líder
líder
tricampeão
dacategoria,
categoria,graças
graçasaaum
umquarto
quartoeeum
um
da
sextolugares
lugaresnas
nascorridas
corridasdo
dodomingo.
domingo.
sexto
Outro ex-Fórmula
ex-Fórmula 11 ee campeão
campeão
Outro
mundial de
de Gran
Gran Turismo,
Turismo, Ricardo
Ricardo
mundial
Zontamostrou
mostrouque
queaavelha-guarda
velha-guardada
da
Zonta
StockCar
Carainda
aindatem
temmuita
muitalenha
lenhapara
para
Stock
queimar,aos
aos45
45anos
anos de
de idade.
idade. VenVenqueimar,
ceuaacorrida
corrida2,2,fez
fezaapole
poleno
no sábado
sábado
ceu
subiupara
paraaaterceira
terceiraposição
posiçãona
natataeesubiu
bela.
Ele
e
Barrichello
foram
os
maiobela. Ele e Barrichello foram os maiorespontuadores
pontuadores do
do final
final de
de semana
semana
res
duploda
daStock
StockCar.
Car.Zonta
Zontasomou
somou 93
93
duplo
pontos,no
nofinal
finalde
desemana
semana––apenas
apenas22
pontos,
menosque
queRubinho.
Rubinho.
aamenos
Fica muito
muito claro
claro que
que aa combicombiFica
nação
de
pilotagem,
equipamento,
nação de pilotagem, equipamento,
experiência e,e, por
por que
que não?,
não?, sorte
sorte
experiência
ainda necessária
necessária para
para vencer
vencer na
na
éé ainda
StockCar
CarPro
ProSeries,
Series, uma
uma das
das mais
mais
Stock
equilibradas categorias
categorias de
de automoautomoequilibradas
bilismodo
domundo.
mundo.Rubinho
Rubinhonão
nãorerebilismo
cebeuaabandeirada
bandeirada em
em primeiro
primeiro na
na
cebeu
corrida
2
do
sábado,
mas
herdou
corrida 2 do sábado, mas herdou aa
vitóriacom
comaadesclassificação
desclassificaçãodo
dopipivitória
lotoLucas
LucasForesti,
Foresti,por
poruso
usoindevido
indevido
loto
dobotão
botãode
deultrapassagem.
ultrapassagem.
do
Foi um
um final
final de
de semana
semana para
para aa
Foi
novageração
geraçãode
depilotos
pilotosda
daStock
StockCar
Car
nova
aprender
um
pouco
mais.
Enquanto
aprender um pouco mais. Enquanto
isso,os
os“velhinhos”
“velhinhos”vão
vãoaumentando
aumentando
isso,
as
prateleiras
em
casa
para
acomodar
as prateleiras em casa para acomodar
tantos
troféus
ganhos
nas
pistas.
tantos troféus ganhos nas pistas.

