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Mais de 1,7 mil raios caem

no município em 2018
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Da Redação

Ao todo, foram
registrados 1.760 raios
para o solo em Itatiba
entre janeiro e dezem-
bro do ano passado. É
o que revela o levanta-
mento do Grupo de
Eletricidade Atmosféri-
ca (Elat), do Instituto
Nacional de Pesquisas
Espaciais (Inpe), levan-
tadas a pedido da equi-
pe de reportagem do
Jotaí.

Se comparados
os dados de 2018 e
2017, quando caíram
1.630 raios durante o

ano, houve um aumento
de 7,38% no número de
incidências. Em média,
são registrados 2.460
raios para o solo por ano
no (médica calculada
com base em dados de
2014 a 2018).

Entre o dia 1º e 15
deste mês, exatamente
700 raios caíram em Ita-
tiba, equivalente a apro-
ximadamente 40% do
total registrado durante o
ano passado.

MORUNGABA

Somente na pri-
meira quinzena de janei-

ro, a Estância Climática
de Morungaba registrou
490 raios para o solo, o
que é 8,89% a mais do
que as ocorrências em
dezembro de 2018 (450
raios para o solo).

Entre janeiro e
dezembro do ano passa-
do, 926 raios caíram no
município, o que é
11,45% a mais do que o
número registrado du-
rante o mesmo período
de 2017 (820 raios). A
Estância conta com uma
média de 885 raios para
o solo por ano, também
baseada em dados de
2014 a 2018.

A Elat/Inpe recomenda que, em caso de raios, as pessoas busquem abrigo em veículos fechados,
moradias, prédios ou abrigos subterrâneos

PROTEJA-SE!

Em nota enviada à equipe de reportagem do JORNAL DE ITATIBA-

Diário, o Grupo de Eletricidade Atmosférica do Instituto Nacional de Pes-

quisas Espaciais destacou algumas medidas de precaução para quando se

está em área aberta ou dentro de casa:

• Na rua, não se deve ficar embaixo de árvores ou em coberturas,

como pontos de ônibus, varandas, etc.

• O ideal é buscar abrigo em veículos fechados, moradias e prédios

ou em abrigos subterrâneos (estações de metrô ou túneis).

• Dentro de casa, não se deve utilizar aparelhos conectados à ener-

gia (exemplo: celular) ou, ainda, ficar próximo (ou tocar) aparelhos co-

nectados à energia, tomadas, janelas e portas metálicas.

Por AE

A Petrobras anun-
ciou alta de 1,2% no pre-
ço médio do litro da ga-
solina A sem tributo nas
refinarias, válido para
hoje, dia 22, para R$
1,5491. Além disso, a es-

Petrobras eleva em 1,2% preço médio da
gasolina nas refinarias, para R$ 1,5491

tatal manteve sem altera-
ção o preço do diesel, em
R$ 1,9778, conforme ta-
bela disponível no site da
empresa.

Em dezembro, a
Petrobras anunciou um
mecanismo de proteção
complementar em que ela

pode alterar a frequência
dos reajustes diários do
preço do diesel no mer-
cado interno em momen-
to de elevada volatilidade,
podendo mantê-lo estável
por curtos períodos de
tempo de até sete dias,
“conciliando seus interes-

ses empresariais com as
demandas de seus clien-
tes e agentes de merca-
do em geral”. Já o hedge
da gasolina, que passou a
ser adotado em setembro,
permite a empresa man-
ter os valores estáveis nas
refinarias por até 15 dias.


