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Diárias
Á Partir

Mercado prevê 
que inflação 
ficará em 
4,39% este ano
Indicador ultrapassa centro da meta de 
inflação, definida pelo Conselho Monetário 
Nacional para este ano, de 4%

O 
Banco Central (BC) 
manteve a estimati-
va do Índice Nacio-

nal de Preços ao Consumidor 
Amplo (IPCA – a inflação 
oficial do país) em 4,39%, em 
relação à semana passada, de 
acordo com informações di-
vulgadas pelo Boletim Focus. 
Com periodicidade semanal, o 
documento reúne as projeções 
para os principais indicadores 
da economia.

O indicador ultrapassa o 
centro da meta de inflação, de-
finida pelo Conselho Monetá-
rio Nacional para este ano, de 

4%. Se considerada a margem 
de 1,5 ponto percentual para 
cima ou para baixo, o índice, 
porém, permanece dentro da 
meta, já que pode variar de 
2,5% a 5,5%.

A projeção para 2021 
foi reduzida, de 3,37% para 
3,34%. Já o índice esperado 
para 2022 e 2023 permaneceu 
inalterado, de 3,50% e 3,25%, 
respectivamente.

Outro parâmetro adotado 
pelo mercado financeiro é a 
taxa básica de juros, a Selic, 
que consiste no principal ins-
trumento usado pelo BC para 

Semanalmente, Boletim Focus do Banco Central reúne projeções para
 principais indicadores da economia

MARCELO CASAL/ABR

como o risco de inadimplên-
cia, a margem de lucro e des-
pesas administrativas.

Quando o Copom aumenta 
a taxa básica de juros, a fina-
lidade é conter a demanda 
aquecida, e isso causa reflexos 
nos preços porque os juros 
mais altos encarecem o cré-
dito e estimulam a poupança. 
Quando a Selic é mantida, o 
comitê considera que ajustes 
anteriores foram suficientes 
para manter a inação sob 
controle.

PIB
O mercado financeiro 

manteve em 4,40% o valor 
referente à retração da eco-
nomia, mensurada a partir do 
Produto Interno Bruto (PIB), 
que resulta da soma de todas 
as riquezas do país. A expecta-
tiva de crescimento para 2021, 
por sua vez, permaneceu sem 
ajustes, em 3,5%. Para os anos 
de 2022, o ajuste é 3,46% para 
3,49%, enquanto manteve em 
2,50% para 2023.

Segundo o boletim Focus, 
a cotação do dólar para o final 
deste ano apresentou leve 
queda, de R$ 5,15 para R$ 
5,14. Para o m de 2021, o BC 
manteve em R$ 5, enquanto 
diminuiu de R$ 4,98 para R$ 
4,95 o valor estimado para 
2022.

alcançar a meta de inação. 
Nesta edição, a taxa prevista 
para 2021 foi elevada de 3% 
para 3,13% ao ano.

Quanto a 2022 e 2023, a 
expectativa é de que seja de 
4,5% ao ano e 6% ao ano.

No último dia 9, o Co-
mitê de Política Monetária 
(Copom) do BC anunciou a 
decisão, tomada em unani-
midade, de manter a Selic em 
2% ao ano. A redução da Selic 
favorece o barateamento do 

crédito e leva a um menor 
controle da inação, o que esti-
mula a produção e o consumo. 
Apesar disso, os bancos consi-
deram também outros fatores 
na hora de definir os juros 
cobrados dos consumidores, 

NAÇÕES UNIDAS

Sancionado remanejamento de R$ 3,3 bi a órgãos internacionais

U
m remanejamento 
de recursos do Or-
çamento de 2020 

evitará que o Brasil que ina-
dimplente com organismos 
internacionais. O presidente 
Jair Bolsonaro sancionou pro-
jeto de lei com crédito suple-
mentar, que realoca recursos.

Os recursos virão de dota-
ções orçamentárias cancela-
das, sem impacto para outros 
programas do governo. Por 
envolver remanejamento de 
verbas, o crédito suplementar 

não tem impacto no cum-
primento do teto federal de 
gastos.

Com a sanção do crédi-
to, o Brasil afastou o risco 
de ficar inadimplente com 
a Organização das Nações 
Unidas (ONU). Caso o go-
verno brasileiro não pagas-
se a dívida até o m do ano, 
o país correria o risco de 
perder direito de voto nas 
Nações Unidas em 2021. O 
Brasil tinha de pagar pelo 
menos US$ 113,5 milhões 

de uma dívida de US$ 390 
milhões com a ONU para 
não ser afetado.

Além da ONU, o remane-
jamento cobrirá dívidas com 
a Organização dos Estados 
Americanos (OEA) e cerca 
de 30 organismos internacio-
nais. O crédito suplementar 
também beneficia órgãos 
nacionais, como o Instituto 
Nacional de Colonização e 
Reforma Agrária (Incra) e o 
Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística (IBGE).

PANDEMIA

Japão se divide sobre 
ajustes a estímulo econômico

Brasil 
afastou o 
risco de ficar 
inadimplente 
com a 
Organização 
das Nações 
Unidas

LUKAS JACKSON/REUTERSD/ABR

A
s autoridades do 
Banco do Japão 
(BOJ, na sigla em 

inglês) estavam divididas 
em relação a até onde ir no 
ajuste de seu programa de es-
tímulo, com alguns pedindo 
uma revisão de sua estratégia 
para atingir 2% de inflação, 
mostrou um resumo das 
opiniões compartilhadas na 
reunião de revisão de juros 
de dezembro.

O exame da política mo-
netária se concentrará em 
ajustar as compras do BOJ de 
fundos negociados em bolsa 
(ETF, na sigla em inglês) e 
operações para controlar a 
curva de juros, de acordo com 
o resumo da reunião de 17 e 
18 de dezembro, divulgado 
nesta segunda-feira.

O presidente do BOJ, Ha-
ruhiko Kuroda, disse que a 
revisão da política monetária 

não levará a grandes mudan-
ças no controle da curva de ju-
ros, e, em vez disso, focará no 
ajuste minucioso da estrutura 
para torná-la mais sustentável.

Mas alguns membros do 
conselho do BOJ pediram 
uma revisão mais ambiciosa, 
já que o impacto da Covid-19 

no crescimento aumentou os 
temores de um retorno à de-
flação, mostrou o documento.

“Para evitar um retorno à 
deflação, o BOJ deve avaliar 
sua estratégia, ferramentas e 
comunicação para atingir sua 
meta de preço”, mostrou uma 
opinião citada. 

Haruhiko Kuroda disse que revisão da política monetária não levará a 
grandes mudanças no controle da curva de juros

DIVULGAÇÃO
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OFICIAL

Wanda 
Hoffmann será 
Secretária de 
Educação de 
São Carlos

O Diário Oficial da União, publi-
cado de ontem (28), traz a portaria 
número 1.654, confirmando a ces-
são da professora e atual reitora da 
Universidade Federal de São Carlos 
(UFSCar), Wanda Aparecida Ma-
chado Hoffmann à Prefeitura de São 
Carlos, a partir de 1º de janeiro de 
2021. Sendo assim, Wanda assumirá 
a Secretaria Municipal de Educação, 
visto que o prefeito Airton Garcia 
disse em entrevista recente a uma 
emissora de rádio que havia a convi-
dado para assumir o posto. A docente 
já confirmou a informação.

PÁGINA B1

VESTIBULINHO 
Etecs e Fatecs 
divulgam lista de 
inscrições deferidas 
e indeferidas

PÁGINA A3

EVENTO

São Carlos 
conhece os 
ganhadores Natal 
Premiado ACISC

A ACISC (Associação Comercial 
e Industrial de São Carlos) realizou 
na manhã de ontem os sorteios da 
campanha “Natal Premiado ACISC 
2020”. O evento, com restrições por 
conta da pandemia do novo corona-
vírus, aconteceu na sede da ADN 
Construtora e Incorporadora, foi 
transmitido ao vivo pela fanpage da 
entidade, no Facebook, e apresenta-
do pela modelo, jornalista e apresen-
tadora são-carlense, Adriana Colin.

PÁGINA A6

PANDEMIA

Prefeitura divulga 
balanço das 
ações de combate 
a covid-19

A prefeitura de São Carlos, por 
meio da Secretaria Municipal de Segu-
rança Pública e Defesa Social, Secreta-
ria de Saúde e do Comitê Emergencial 
de Combate ao Coronavírus, divulgou 
ontem um balanço das ações da força 
tarefa ao enfrentamento da Covid-19 
no município. Sempre alinhada com 
as determinações do Governo de São 
Paulo contra a doença, a cidade uniu 
forças em diversas áreas para enfren-
tamento da pandemia.

PÁGINA A5

SAÚDE

São Carlos 
registra 58 
novos casos de 
coronavírus, 102 
descartados e 72 
mortos pelo vírus

PÁGINA C1

ESTATÍSTICA

Número de 
novos casos de 
COVID-19 em 
dezembro é 6 
vezes maior 
que no início da 
pandemia

PÁGINA C1

REGIÃOREGIÃO
IBATÉ 

Covid-19: 
Cidade restringe 
atividades 
durante as festas

PÁGINA A8
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SAVEGNAGO SUPERMERCADOS INAUGURA LOJA 
NO SHOPPING IGUATEMI RIBEIRÃO PRETO 

A unidade apresenta novo conceito em fazer compras com inovações que vão proporcionar melhor 
experiência para os clientes, como câmara de dry aged e sushis feitos na hora

 A rede Savegnago de 
Supermercados inaugurou 
hoje, 20, a loja 47, dentro do 
Shopping Iguatemi Ribeirão 
Preto. Com layout moderno 
e comunicação visual dife-
renciada, a unidade traz ino-
vações que oferecerão aos 
clientes melhor experiência 
de compra.

 Dentre as novidades da 
loja 47 destaca-se a câmara 
fechada para maturação de 
carne a seco, conhecida como 
Dry Aged. A unidade do Sho-
pping Iguatemi é o primeiro 
supermercado da cidade a ter 
este sistema e promete agra-
dar os apreciadores de carne 
de Ribeirão e região. "Trata-se 

de um processo em que a 
carne fica em uma câmara fe-
chada com temperatura, umi-
dade e ventilação controladas 
e, de forma natural, alcança 
uma maciez especial e sabor 
único e exclusivo", explica 
o presidente-executivo do 
Savegnago, Sebastião Edson 
Savegnago, o Chalim.

A loja do Shopping Igua-
temi Ribeirão Preto também 
aposta na venda de produtos 
diferenciados como os cafés 
e cápsulas da Starbucks; rótu-
los de vinhos exclusivos; loja 
Swift no interior da unidade; 
conservas a granel; e sushis 
feitos na hora, no Espaço 
Gourmet.

PÁGINA A7

DENÚNCIA
Paulo Franco, candidato à 
presidência do Sindspam, 
furta documentos do 
sindicato, diz Guerreiro

PROTESTO 
Vereador denuncia o 
secretário de trânsito 
Coca Ferraz por possível 
improbidade administrativa

BOM PLANEJAMENTO
Órgãos do município garantiram 
uma TUSCA mais segura 

A 40ª edição da Taça Universitária de São Carlos (TUSCA), 
após um amplo planejamento, contou com ações conjuntas dos 
órgãos de segurança municipal e estadual.

A atuação diferenciada garantiu a segurança dos participantes 
e demais envolvidos no evento.

PÁGINA A5

MÚSICA
Kiss fará show 
em Ribeirão 
Preto em 
maio de 2020 PÁGINA B4

Um caso gravíssimo foi 
denunciado pelo vereador Le-
andro Guerreiro (PSB), envol-
vendo o servidor municipal 
Paulo Franco, que é candidato 
à presidência do Sindicato 
dos Servidores Públicos e 
Autárquicos (SINDSPAM). 
Guerreiro afirmou que Paulo 
Franco furtou documentos da 

entidade e, após descoberto 
fez um amigo assumir a culpa. 

Guerreiro usou a tribuna 
da Câmara durante a sessão 
de ontem ,19, para denunciar 
a ação de Paulo Franco, que 
esteve na sede do sindicato 
no dia 1 de novembro para 
inscrever a chapa 2 na disputa 
eleitoral. 

PÁGINA A3

O vereador Gustavo Pozzi 
(PL) mostrou sua indignação 
na sessão da Câmara de on-
tem, 19, com uma portaria 
publicada pela Secretaria de 
Transporte e Trânsito no dia 
14. Usando um nariz de pa-
lhaço, o parlamentar lembrou 
todo o caminho percorrido 
para a aprovação da legislação 

referente à regulamentação 
do transporte alternativo por 
aplicativo.

A portaria provocou recla-
mações de motoristas de São 
Carlos que trabalham para 
essas plataformas. Gustavo 
lembrou que muitos processos 
estão parados na secretaria de 
Transporte e Trânsito. 

PÁGINA A3

Djalma Nery 
confirma 
apoio do PSOL 
a Newton 
Lima para a 
Prefeitura

O pré-candidato a pre-
feito de São Carlos em 2020 
pelo PSOL, o professor 
Djalma Nery, está apostan-
do que a matemática pode-
rá ser uma grande aliada 
da esquerda na corrida 
eleitoral do próximo ano. 
Ele afirma que caso os par-
tidos progressistas optem 
por “somar”, eles poderão 
conquistar uma grande vi-
tória. Nery faz esta afirma-
ção diante do atual cenário 
político, no qual o campo 
do centro-direita está se 
dividindo em várias candi-
daturas.

PÁGINA A4

SOLENIDADE  do CPP enaltece e 
homenageia o papel dos professores. No evento, 
Julieta Lui foi premiada como professora do ano.

PÁGINA A6

Região
IBATÉ
Palestra fala sobre 
prevenção e 
diagnóstico precoce 
do câncer de próstata

 PÁGINA A8

ITIRAPINA
Obras para a 
construção de 
minianel viário têm 
início na cidade.

 PÁGINA A8

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

CORONAVÍRUS

São Carlos 
confirma 

33ª morte
PÁGINA B1

Brasil supera 
111 mil óbitos

PÁGINA B1

Contágio 
desacelera no 

Brasil
PÁGINA B1

SÃO CARLOS AMBIENTAL É 
MULTADA EM R$ 66 MILHÕES

A Prefeitura de São Carlos, 
conforme antecipado pelo Jor-
nal Primeira Página, aplicou 
uma multa de R$ 66 milhões 
à empresa São Carlos Ambien-
tal por descumprimentos no 
contrato firmado em 2009. 
Desde aquele ano, a empresa 
recebeu quase R$ 150 milhões 
dos cofres públicos, sendo 
acusada de cometer diversas 
irregularidades no contrato 
estipulado com a Prefeitura 
Municipal.

Desde 2017, o governo 
municipal já encaminhou 30 
notificações extrajudiciais à 
empresa, questionando sobre 
os investimentos previstos no 

cronograma físico-financeiro. 
Embora tenha recebido vultu-
osa quantia de recursos públi-
cos, a São Carlos Ambiental 
realizou investimentos apenas 
para adquirir o aterro sanitá-
rio, além dos equipamentos 
utilizados na coleta de lixo. 
Após quase 10 anos do início 
do contrato, às pressas, a em-
presa começou a fazer obras, 
na tentativa de justificar um 
reequilíbrio no contrato, de 
acordo com a Prefeitura. No 
entanto, o pedido de reequi-
líbrio do contrato foi negado 
pela segunda instância da 
Justiça.

Página A5

REGIÃOREGIÃO
IBATÉ 

Recape 
chega à Vila 
Bandeirantes

PÁGINA A8

ITIRAPINA

Cães de 
rua atacam 
morador

PÁGINA A8

NACIONAL

UNIMED 
apresenta 
combate à 
pandemia

Página A6

MEIO-AMBIENTE

Azuaite propõe 
metas para reduzir 
poluição por ônibus

Azuaite disse que a cidade 
precisa fazer jus ao título de 
“Capital da Tecnologia” no seu 
sistema de transporte coletivo. 
“É preciso que o pensamento 
inteligente perpasse a política, 
a administração pública e a so-

ciedade civil; é o momento de 
pensar no estabelecimento de 
metas ambientais e de redução 
de poluentes, coisa que tem 
muito a ver com o transporte 
coletivo urbano”, afirmou.

Página A3

PLANO SÃO PAULO

Comércios podem abrir 
por 8 horas diárias

O Vice-Governador e Se-
cretário de Governo, Rodrigo 
Garcia, anunciou nesta quar-
ta-feira (19) autorização para 
que todas as atividades permi-
tidas na fase amarela do Plano 

São Paulo possam funcionar 
por oito horas diárias em 
estabelecimentos comerciais 
e de serviço. Até então, eram 
permitidas seis horas diárias.

Página A4

MUDANÇAS

Júlio Soldado assume 
presidência do PSC

Página A3

UFSCAR

Ex-aluna representa o 
Brasil em evento global

Página A7

ESPORTE

O Lyon bem que tentou. 
Apostando na velocidade, 
incomodou o Bayern de Mu-
nique em muitos momentos, 
sobretudo no começo do jogo, 
mas os alemães foram bem 

mais eficientes e estão na final 
da Champions League. Os bá-
varos venceram os franceses 
por 3×0, nesta quarta (19), em 
Lisboa, na outra semifinal da 
Liga dos Campeões da Europa.

Página B4

SEU BOLSO -  Mercado prevê que inflação ficará em 4,39%
este ano. Indicador ultrapassa centro da meta de inflação, definida pelo 
Conselho Monetário Nacional para este ano.

PÁGINA B3

LUCÃO FERNANDES QUESTIONA 
SAÚDE SOBRE CAMPANHA DE 
VACINAÇÃO CONTRA COVID-19
“Queremos saber se São Carlos está preparado 
para essa vacinação”, destacou o vereador

O presidente da Câmara Muni-
cipal de São Carlos, vereador Lucão 
Fernandes (MDB), solicitou informa-
ções ao Departamento de Vigilância 
em Saúde, da Secretaria Municipal de 
Saúde, sobre a Campanha de Vacina-
ção contra a Covid-19. 

De acordo com o parlamentar, 
recentemente, o governador João 
Doria anunciou a chegada do ter-
ceiro lote com 2 milhões de doses 
prontas da vacina Coronavac, con-
tra o coronavírus, desenvolvida em 
parceria com o Instituto Butantan 

e que, até o momento, o Estado 
já detém 3,12 milhões de doses 
disponíveis para uso imediato tão 
logo haja autorização da Anvisa 
(Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária).

PÁGINA B2

FOTO: DIVULGAÇÃO UFSCAR

ESPECIAL 

Após 1 ano do crime, acusados por execução de Prefeito 
em Ribeirão Bonito não foram a julgamento

PÁGINA A6

PORTO FERREIRA

“Parque do 
Amanhã” é o 
novo cartão 
postal da cidade

PÁGINA A8

FOTO: AGÊNCIA BRASIL/EBC
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OFICIAL

Wanda 
Hoffmann será 
Secretária de 
Educação de 
São Carlos

O Diário Oficial da União, publi-
cado de ontem (28), traz a portaria 
número 1.654, confirmando a ces-
são da professora e atual reitora da 
Universidade Federal de São Carlos 
(UFSCar), Wanda Aparecida Ma-
chado Hoffmann à Prefeitura de São 
Carlos, a partir de 1º de janeiro de 
2021. Sendo assim, Wanda assumirá 
a Secretaria Municipal de Educação, 
visto que o prefeito Airton Garcia 
disse em entrevista recente a uma 
emissora de rádio que havia a convi-
dado para assumir o posto. A docente 
já confirmou a informação.

PÁGINA B1

VESTIBULINHO 
Etecs e Fatecs 
divulgam lista de 
inscrições deferidas 
e indeferidas

PÁGINA A3

EVENTO

São Carlos 
conhece os 
ganhadores Natal 
Premiado ACISC

A ACISC (Associação Comercial 
e Industrial de São Carlos) realizou 
na manhã de ontem os sorteios da 
campanha “Natal Premiado ACISC 
2020”. O evento, com restrições por 
conta da pandemia do novo corona-
vírus, aconteceu na sede da ADN 
Construtora e Incorporadora, foi 
transmitido ao vivo pela fanpage da 
entidade, no Facebook, e apresenta-
do pela modelo, jornalista e apresen-
tadora são-carlense, Adriana Colin.

PÁGINA A6

PANDEMIA

Prefeitura divulga 
balanço das 
ações de combate 
a covid-19

A prefeitura de São Carlos, por 
meio da Secretaria Municipal de Segu-
rança Pública e Defesa Social, Secreta-
ria de Saúde e do Comitê Emergencial 
de Combate ao Coronavírus, divulgou 
ontem um balanço das ações da força 
tarefa ao enfrentamento da Covid-19 
no município. Sempre alinhada com 
as determinações do Governo de São 
Paulo contra a doença, a cidade uniu 
forças em diversas áreas para enfren-
tamento da pandemia.

PÁGINA A5

SAÚDE

São Carlos 
registra 58 
novos casos de 
coronavírus, 102 
descartados e 72 
mortos pelo vírus

PÁGINA C1

ESTATÍSTICA

Número de 
novos casos de 
COVID-19 em 
dezembro é 6 
vezes maior 
que no início da 
pandemia

PÁGINA C1

REGIÃOREGIÃO
IBATÉ 

Covid-19: 
Cidade restringe 
atividades 
durante as festas

PÁGINA A8
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SAVEGNAGO SUPERMERCADOS INAUGURA LOJA 
NO SHOPPING IGUATEMI RIBEIRÃO PRETO 

A unidade apresenta novo conceito em fazer compras com inovações que vão proporcionar melhor 
experiência para os clientes, como câmara de dry aged e sushis feitos na hora

 A rede Savegnago de 
Supermercados inaugurou 
hoje, 20, a loja 47, dentro do 
Shopping Iguatemi Ribeirão 
Preto. Com layout moderno 
e comunicação visual dife-
renciada, a unidade traz ino-
vações que oferecerão aos 
clientes melhor experiência 
de compra.

 Dentre as novidades da 
loja 47 destaca-se a câmara 
fechada para maturação de 
carne a seco, conhecida como 
Dry Aged. A unidade do Sho-
pping Iguatemi é o primeiro 
supermercado da cidade a ter 
este sistema e promete agra-
dar os apreciadores de carne 
de Ribeirão e região. "Trata-se 

de um processo em que a 
carne fica em uma câmara fe-
chada com temperatura, umi-
dade e ventilação controladas 
e, de forma natural, alcança 
uma maciez especial e sabor 
único e exclusivo", explica 
o presidente-executivo do 
Savegnago, Sebastião Edson 
Savegnago, o Chalim.

A loja do Shopping Igua-
temi Ribeirão Preto também 
aposta na venda de produtos 
diferenciados como os cafés 
e cápsulas da Starbucks; rótu-
los de vinhos exclusivos; loja 
Swift no interior da unidade; 
conservas a granel; e sushis 
feitos na hora, no Espaço 
Gourmet.

PÁGINA A7

DENÚNCIA
Paulo Franco, candidato à 
presidência do Sindspam, 
furta documentos do 
sindicato, diz Guerreiro

PROTESTO 
Vereador denuncia o 
secretário de trânsito 
Coca Ferraz por possível 
improbidade administrativa

BOM PLANEJAMENTO
Órgãos do município garantiram 
uma TUSCA mais segura 

A 40ª edição da Taça Universitária de São Carlos (TUSCA), 
após um amplo planejamento, contou com ações conjuntas dos 
órgãos de segurança municipal e estadual.

A atuação diferenciada garantiu a segurança dos participantes 
e demais envolvidos no evento.

PÁGINA A5

MÚSICA
Kiss fará show 
em Ribeirão 
Preto em 
maio de 2020 PÁGINA B4

Um caso gravíssimo foi 
denunciado pelo vereador Le-
andro Guerreiro (PSB), envol-
vendo o servidor municipal 
Paulo Franco, que é candidato 
à presidência do Sindicato 
dos Servidores Públicos e 
Autárquicos (SINDSPAM). 
Guerreiro afirmou que Paulo 
Franco furtou documentos da 

entidade e, após descoberto 
fez um amigo assumir a culpa. 

Guerreiro usou a tribuna 
da Câmara durante a sessão 
de ontem ,19, para denunciar 
a ação de Paulo Franco, que 
esteve na sede do sindicato 
no dia 1 de novembro para 
inscrever a chapa 2 na disputa 
eleitoral. 

PÁGINA A3

O vereador Gustavo Pozzi 
(PL) mostrou sua indignação 
na sessão da Câmara de on-
tem, 19, com uma portaria 
publicada pela Secretaria de 
Transporte e Trânsito no dia 
14. Usando um nariz de pa-
lhaço, o parlamentar lembrou 
todo o caminho percorrido 
para a aprovação da legislação 

referente à regulamentação 
do transporte alternativo por 
aplicativo.

A portaria provocou recla-
mações de motoristas de São 
Carlos que trabalham para 
essas plataformas. Gustavo 
lembrou que muitos processos 
estão parados na secretaria de 
Transporte e Trânsito. 

PÁGINA A3

Djalma Nery 
confirma 
apoio do PSOL 
a Newton 
Lima para a 
Prefeitura

O pré-candidato a pre-
feito de São Carlos em 2020 
pelo PSOL, o professor 
Djalma Nery, está apostan-
do que a matemática pode-
rá ser uma grande aliada 
da esquerda na corrida 
eleitoral do próximo ano. 
Ele afirma que caso os par-
tidos progressistas optem 
por “somar”, eles poderão 
conquistar uma grande vi-
tória. Nery faz esta afirma-
ção diante do atual cenário 
político, no qual o campo 
do centro-direita está se 
dividindo em várias candi-
daturas.

PÁGINA A4

SOLENIDADE  do CPP enaltece e 
homenageia o papel dos professores. No evento, 
Julieta Lui foi premiada como professora do ano.
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IBATÉ
Palestra fala sobre 
prevenção e 
diagnóstico precoce 
do câncer de próstata
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ITIRAPINA
Obras para a 
construção de 
minianel viário têm 
início na cidade.
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SÃO CARLOS AMBIENTAL É 
MULTADA EM R$ 66 MILHÕES

A Prefeitura de São Carlos, 
conforme antecipado pelo Jor-
nal Primeira Página, aplicou 
uma multa de R$ 66 milhões 
à empresa São Carlos Ambien-
tal por descumprimentos no 
contrato firmado em 2009. 
Desde aquele ano, a empresa 
recebeu quase R$ 150 milhões 
dos cofres públicos, sendo 
acusada de cometer diversas 
irregularidades no contrato 
estipulado com a Prefeitura 
Municipal.

Desde 2017, o governo 
municipal já encaminhou 30 
notificações extrajudiciais à 
empresa, questionando sobre 
os investimentos previstos no 

cronograma físico-financeiro. 
Embora tenha recebido vultu-
osa quantia de recursos públi-
cos, a São Carlos Ambiental 
realizou investimentos apenas 
para adquirir o aterro sanitá-
rio, além dos equipamentos 
utilizados na coleta de lixo. 
Após quase 10 anos do início 
do contrato, às pressas, a em-
presa começou a fazer obras, 
na tentativa de justificar um 
reequilíbrio no contrato, de 
acordo com a Prefeitura. No 
entanto, o pedido de reequi-
líbrio do contrato foi negado 
pela segunda instância da 
Justiça.
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Página A6

MEIO-AMBIENTE

Azuaite propõe 
metas para reduzir 
poluição por ônibus

Azuaite disse que a cidade 
precisa fazer jus ao título de 
“Capital da Tecnologia” no seu 
sistema de transporte coletivo. 
“É preciso que o pensamento 
inteligente perpasse a política, 
a administração pública e a so-

ciedade civil; é o momento de 
pensar no estabelecimento de 
metas ambientais e de redução 
de poluentes, coisa que tem 
muito a ver com o transporte 
coletivo urbano”, afirmou.

Página A3

PLANO SÃO PAULO

Comércios podem abrir 
por 8 horas diárias

O Vice-Governador e Se-
cretário de Governo, Rodrigo 
Garcia, anunciou nesta quar-
ta-feira (19) autorização para 
que todas as atividades permi-
tidas na fase amarela do Plano 

São Paulo possam funcionar 
por oito horas diárias em 
estabelecimentos comerciais 
e de serviço. Até então, eram 
permitidas seis horas diárias.

Página A4

MUDANÇAS

Júlio Soldado assume 
presidência do PSC

Página A3

UFSCAR

Ex-aluna representa o 
Brasil em evento global

Página A7

ESPORTE

O Lyon bem que tentou. 
Apostando na velocidade, 
incomodou o Bayern de Mu-
nique em muitos momentos, 
sobretudo no começo do jogo, 
mas os alemães foram bem 

mais eficientes e estão na final 
da Champions League. Os bá-
varos venceram os franceses 
por 3×0, nesta quarta (19), em 
Lisboa, na outra semifinal da 
Liga dos Campeões da Europa.

Página B4

SEU BOLSO -  Mercado prevê que inflação ficará em 4,39%
este ano. Indicador ultrapassa centro da meta de inflação, definida pelo 
Conselho Monetário Nacional para este ano.

PÁGINA B3

LUCÃO FERNANDES QUESTIONA 
SAÚDE SOBRE CAMPANHA DE 
VACINAÇÃO CONTRA COVID-19
“Queremos saber se São Carlos está preparado 
para essa vacinação”, destacou o vereador

O presidente da Câmara Muni-
cipal de São Carlos, vereador Lucão 
Fernandes (MDB), solicitou informa-
ções ao Departamento de Vigilância 
em Saúde, da Secretaria Municipal de 
Saúde, sobre a Campanha de Vacina-
ção contra a Covid-19. 

De acordo com o parlamentar, 
recentemente, o governador João 
Doria anunciou a chegada do ter-
ceiro lote com 2 milhões de doses 
prontas da vacina Coronavac, con-
tra o coronavírus, desenvolvida em 
parceria com o Instituto Butantan 

e que, até o momento, o Estado 
já detém 3,12 milhões de doses 
disponíveis para uso imediato tão 
logo haja autorização da Anvisa 
(Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária).

PÁGINA B2
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ESPECIAL 

Após 1 ano do crime, acusados por execução de Prefeito 
em Ribeirão Bonito não foram a julgamento
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PORTO FERREIRA

“Parque do 
Amanhã” é o 
novo cartão 
postal da cidade
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AA     Terça-feira, 29
dezembro de 2020www.jornalpp.com.br

OFICIAL

Wanda 
Hoffmann será 
Secretária de 
Educação de 
São Carlos

O Diário Oficial da União, publi-
cado de ontem (28), traz a portaria 
número 1.654, confirmando a ces-
são da professora e atual reitora da 
Universidade Federal de São Carlos 
(UFSCar), Wanda Aparecida Ma-
chado Hoffmann à Prefeitura de São 
Carlos, a partir de 1º de janeiro de 
2021. Sendo assim, Wanda assumirá 
a Secretaria Municipal de Educação, 
visto que o prefeito Airton Garcia 
disse em entrevista recente a uma 
emissora de rádio que havia a convi-
dado para assumir o posto. A docente 
já confirmou a informação.

PÁGINA B1

VESTIBULINHO 
Etecs e Fatecs 
divulgam lista de 
inscrições deferidas 
e indeferidas

PÁGINA A3

EVENTO

São Carlos 
conhece os 
ganhadores Natal 
Premiado ACISC

A ACISC (Associação Comercial 
e Industrial de São Carlos) realizou 
na manhã de ontem os sorteios da 
campanha “Natal Premiado ACISC 
2020”. O evento, com restrições por 
conta da pandemia do novo corona-
vírus, aconteceu na sede da ADN 
Construtora e Incorporadora, foi 
transmitido ao vivo pela fanpage da 
entidade, no Facebook, e apresenta-
do pela modelo, jornalista e apresen-
tadora são-carlense, Adriana Colin.

PÁGINA A6

PANDEMIA

Prefeitura divulga 
balanço das 
ações de combate 
a covid-19

A prefeitura de São Carlos, por 
meio da Secretaria Municipal de Segu-
rança Pública e Defesa Social, Secreta-
ria de Saúde e do Comitê Emergencial 
de Combate ao Coronavírus, divulgou 
ontem um balanço das ações da força 
tarefa ao enfrentamento da Covid-19 
no município. Sempre alinhada com 
as determinações do Governo de São 
Paulo contra a doença, a cidade uniu 
forças em diversas áreas para enfren-
tamento da pandemia.
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SAÚDE

São Carlos 
registra 58 
novos casos de 
coronavírus, 102 
descartados e 72 
mortos pelo vírus

PÁGINA C1

ESTATÍSTICA

Número de 
novos casos de 
COVID-19 em 
dezembro é 6 
vezes maior 
que no início da 
pandemia
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REGIÃOREGIÃO
IBATÉ 

Covid-19: 
Cidade restringe 
atividades 
durante as festas
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SAVEGNAGO SUPERMERCADOS INAUGURA LOJA 
NO SHOPPING IGUATEMI RIBEIRÃO PRETO 

A unidade apresenta novo conceito em fazer compras com inovações que vão proporcionar melhor 
experiência para os clientes, como câmara de dry aged e sushis feitos na hora

 A rede Savegnago de 
Supermercados inaugurou 
hoje, 20, a loja 47, dentro do 
Shopping Iguatemi Ribeirão 
Preto. Com layout moderno 
e comunicação visual dife-
renciada, a unidade traz ino-
vações que oferecerão aos 
clientes melhor experiência 
de compra.

 Dentre as novidades da 
loja 47 destaca-se a câmara 
fechada para maturação de 
carne a seco, conhecida como 
Dry Aged. A unidade do Sho-
pping Iguatemi é o primeiro 
supermercado da cidade a ter 
este sistema e promete agra-
dar os apreciadores de carne 
de Ribeirão e região. "Trata-se 

de um processo em que a 
carne fica em uma câmara fe-
chada com temperatura, umi-
dade e ventilação controladas 
e, de forma natural, alcança 
uma maciez especial e sabor 
único e exclusivo", explica 
o presidente-executivo do 
Savegnago, Sebastião Edson 
Savegnago, o Chalim.

A loja do Shopping Igua-
temi Ribeirão Preto também 
aposta na venda de produtos 
diferenciados como os cafés 
e cápsulas da Starbucks; rótu-
los de vinhos exclusivos; loja 
Swift no interior da unidade; 
conservas a granel; e sushis 
feitos na hora, no Espaço 
Gourmet.

PÁGINA A7

DENÚNCIA
Paulo Franco, candidato à 
presidência do Sindspam, 
furta documentos do 
sindicato, diz Guerreiro

PROTESTO 
Vereador denuncia o 
secretário de trânsito 
Coca Ferraz por possível 
improbidade administrativa

BOM PLANEJAMENTO
Órgãos do município garantiram 
uma TUSCA mais segura 

A 40ª edição da Taça Universitária de São Carlos (TUSCA), 
após um amplo planejamento, contou com ações conjuntas dos 
órgãos de segurança municipal e estadual.

A atuação diferenciada garantiu a segurança dos participantes 
e demais envolvidos no evento.

PÁGINA A5

MÚSICA
Kiss fará show 
em Ribeirão 
Preto em 
maio de 2020 PÁGINA B4

Um caso gravíssimo foi 
denunciado pelo vereador Le-
andro Guerreiro (PSB), envol-
vendo o servidor municipal 
Paulo Franco, que é candidato 
à presidência do Sindicato 
dos Servidores Públicos e 
Autárquicos (SINDSPAM). 
Guerreiro afirmou que Paulo 
Franco furtou documentos da 

entidade e, após descoberto 
fez um amigo assumir a culpa. 

Guerreiro usou a tribuna 
da Câmara durante a sessão 
de ontem ,19, para denunciar 
a ação de Paulo Franco, que 
esteve na sede do sindicato 
no dia 1 de novembro para 
inscrever a chapa 2 na disputa 
eleitoral. 

PÁGINA A3

O vereador Gustavo Pozzi 
(PL) mostrou sua indignação 
na sessão da Câmara de on-
tem, 19, com uma portaria 
publicada pela Secretaria de 
Transporte e Trânsito no dia 
14. Usando um nariz de pa-
lhaço, o parlamentar lembrou 
todo o caminho percorrido 
para a aprovação da legislação 

referente à regulamentação 
do transporte alternativo por 
aplicativo.

A portaria provocou recla-
mações de motoristas de São 
Carlos que trabalham para 
essas plataformas. Gustavo 
lembrou que muitos processos 
estão parados na secretaria de 
Transporte e Trânsito. 

PÁGINA A3

Djalma Nery 
confirma 
apoio do PSOL 
a Newton 
Lima para a 
Prefeitura

O pré-candidato a pre-
feito de São Carlos em 2020 
pelo PSOL, o professor 
Djalma Nery, está apostan-
do que a matemática pode-
rá ser uma grande aliada 
da esquerda na corrida 
eleitoral do próximo ano. 
Ele afirma que caso os par-
tidos progressistas optem 
por “somar”, eles poderão 
conquistar uma grande vi-
tória. Nery faz esta afirma-
ção diante do atual cenário 
político, no qual o campo 
do centro-direita está se 
dividindo em várias candi-
daturas.

PÁGINA A4

SOLENIDADE  do CPP enaltece e 
homenageia o papel dos professores. No evento, 
Julieta Lui foi premiada como professora do ano.
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Palestra fala sobre 
prevenção e 
diagnóstico precoce 
do câncer de próstata
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ITIRAPINA
Obras para a 
construção de 
minianel viário têm 
início na cidade.
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DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO
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São Carlos 
confirma 

33ª morte
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Brasil supera 
111 mil óbitos
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SÃO CARLOS AMBIENTAL É 
MULTADA EM R$ 66 MILHÕES

A Prefeitura de São Carlos, 
conforme antecipado pelo Jor-
nal Primeira Página, aplicou 
uma multa de R$ 66 milhões 
à empresa São Carlos Ambien-
tal por descumprimentos no 
contrato firmado em 2009. 
Desde aquele ano, a empresa 
recebeu quase R$ 150 milhões 
dos cofres públicos, sendo 
acusada de cometer diversas 
irregularidades no contrato 
estipulado com a Prefeitura 
Municipal.

Desde 2017, o governo 
municipal já encaminhou 30 
notificações extrajudiciais à 
empresa, questionando sobre 
os investimentos previstos no 

cronograma físico-financeiro. 
Embora tenha recebido vultu-
osa quantia de recursos públi-
cos, a São Carlos Ambiental 
realizou investimentos apenas 
para adquirir o aterro sanitá-
rio, além dos equipamentos 
utilizados na coleta de lixo. 
Após quase 10 anos do início 
do contrato, às pressas, a em-
presa começou a fazer obras, 
na tentativa de justificar um 
reequilíbrio no contrato, de 
acordo com a Prefeitura. No 
entanto, o pedido de reequi-
líbrio do contrato foi negado 
pela segunda instância da 
Justiça.

Página A5

REGIÃOREGIÃO
IBATÉ 

Recape 
chega à Vila 
Bandeirantes

PÁGINA A8

ITIRAPINA

Cães de 
rua atacam 
morador
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NACIONAL

UNIMED 
apresenta 
combate à 
pandemia

Página A6

MEIO-AMBIENTE

Azuaite propõe 
metas para reduzir 
poluição por ônibus

Azuaite disse que a cidade 
precisa fazer jus ao título de 
“Capital da Tecnologia” no seu 
sistema de transporte coletivo. 
“É preciso que o pensamento 
inteligente perpasse a política, 
a administração pública e a so-

ciedade civil; é o momento de 
pensar no estabelecimento de 
metas ambientais e de redução 
de poluentes, coisa que tem 
muito a ver com o transporte 
coletivo urbano”, afirmou.

Página A3

PLANO SÃO PAULO

Comércios podem abrir 
por 8 horas diárias

O Vice-Governador e Se-
cretário de Governo, Rodrigo 
Garcia, anunciou nesta quar-
ta-feira (19) autorização para 
que todas as atividades permi-
tidas na fase amarela do Plano 

São Paulo possam funcionar 
por oito horas diárias em 
estabelecimentos comerciais 
e de serviço. Até então, eram 
permitidas seis horas diárias.

Página A4

MUDANÇAS

Júlio Soldado assume 
presidência do PSC

Página A3

UFSCAR

Ex-aluna representa o 
Brasil em evento global

Página A7

ESPORTE

O Lyon bem que tentou. 
Apostando na velocidade, 
incomodou o Bayern de Mu-
nique em muitos momentos, 
sobretudo no começo do jogo, 
mas os alemães foram bem 

mais eficientes e estão na final 
da Champions League. Os bá-
varos venceram os franceses 
por 3×0, nesta quarta (19), em 
Lisboa, na outra semifinal da 
Liga dos Campeões da Europa.

Página B4

SEU BOLSO -  Mercado prevê que inflação ficará em 4,39%
este ano. Indicador ultrapassa centro da meta de inflação, definida pelo 
Conselho Monetário Nacional para este ano.

PÁGINA B3

LUCÃO FERNANDES QUESTIONA 
SAÚDE SOBRE CAMPANHA DE 
VACINAÇÃO CONTRA COVID-19
“Queremos saber se São Carlos está preparado 
para essa vacinação”, destacou o vereador

O presidente da Câmara Muni-
cipal de São Carlos, vereador Lucão 
Fernandes (MDB), solicitou informa-
ções ao Departamento de Vigilância 
em Saúde, da Secretaria Municipal de 
Saúde, sobre a Campanha de Vacina-
ção contra a Covid-19. 

De acordo com o parlamentar, 
recentemente, o governador João 
Doria anunciou a chegada do ter-
ceiro lote com 2 milhões de doses 
prontas da vacina Coronavac, con-
tra o coronavírus, desenvolvida em 
parceria com o Instituto Butantan 

e que, até o momento, o Estado 
já detém 3,12 milhões de doses 
disponíveis para uso imediato tão 
logo haja autorização da Anvisa 
(Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária).

PÁGINA B2
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ESPECIAL 

Após 1 ano do crime, acusados por execução de Prefeito 
em Ribeirão Bonito não foram a julgamento

PÁGINA A6

PORTO FERREIRA

“Parque do 
Amanhã” é o 
novo cartão 
postal da cidade
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SÃO CARLOS RECEBERÁ HOJE VACINA 
PARA CRIANÇAS DE 5 A 11 ANOS 
No município, previsão é vacinar 21.554 crianças, sendo 15.383 de 5 a 9 anos e 6.171 de 10 e 11 anos

A Prefeitura de São Carlos rece-
berá na tarde de hoje as primeiras 
1.060 doses pediátricas da vacina 
contra a COVID-19 produzidas pela 
Pfizer. A vacina é direcionada para 
crianças de 5 a 11 anos. As doses 

serão retiradas no Departamento 
Regional de Saúde de Araraquara 
(DRS III) e acondicionadas em uma 
das câmaras frias do Departamento 
de Vigilância em Saúde. Durante a 
semana profissionais da rede pública 

de saúde passaram por treinamento 
para a aplicação das doses pediátri-
cas. As doses enviadas nesta primeira 
grade serão destinadas a 100% de 
crianças indígenas e quilombolas de 
5 a 11 anos; 30% para crianças com 

deficiências (PCD) de 5 a 11 anos e 
para 27% de crianças com comorbi-
dades de 5 a 11 anos. 

A Secretaria de Saúde elabora um 
cronograma para amanhã divulgar as 
unidades que irão realizar a vacinação 

infantil. A intenção é iniciar a imuni-
zação já na terça-feira (18). Em São 
Carlos a previsão é vacinar 21.554 
crianças, sendo 15.383 de 5 a 9 anos 
e 6.171 de 10 e 11 anos.

PÁGINA A6

Airton Garcia acompanha obras do piscinão da Rua Itália
O prefeito Airton Garcia percor-

reu na manhã de sexta-feira alguns 
pontos da cidade para verif icar 
obras e observar alguns projetos em 
andamento. 

A primeira parada foi no viaduto 
da Estação Ferroviária – Viaduto 4 de 
Novembro “Antônio Massei” – local 
onde a concessionária Rumo fará uma 
grande obra de duplicação, exigência 

do contrato de concessão da malha 
paulista. 

Airton também visitou as obras do 
piscinão da rua Itália, na Vila Prado.

PÁGINA A7

EDUCAÇÃO MUNICIPAL

Orçamento e aplicação 
de recursos em 2021

A Secretaria Municipal de 
Educação, sob o comando de 
Wanda Hoffmann, possui o 
2º maior orçamento da Pre-
feitura de São Carlos. 

No ano de 2021 foram 
previstos R$ 217 milhões, 
mas houve um aumento de 
receita e o efetivo foi para 

R$ 244 milhões. Desse total, 
70% é gasto com folha de 
pagamento de pessoal dos 
servidores ligados à Educa-
ção e o restante é o gasto 
aplicado com: despesas obri-
gatórias, transporte, obras e 
operações de crédito.

PÁGINA A4

União Brasil 
deve ser 
oficializado 
em fevereiro

A fusão entre o Par-
tido Social Liberal (PSL) e 
o Democratas (DEM), que 
resultou no União Brasil, 
deverá ser oficializada até 
fevereiro. De acordo com 
José Pires (Carneirinho), atual 
presidente do PSL São Carlos, 
resta apenas a parte burocrá-
tica para registro do partido 
junto ao Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE).

PÁGINA A3

AMANHÃ

SAAE retomará serviços de 
recomposição asfáltica 

O Serviço Autônomo 
de Água e Esgoto (SAAE) 
informa que amanhã reto-
mará os serviços de recompo-
sição asfáltica em São Carlos. 
O serviço estava paralisado 
em virtude da necessidade 
de contratação de uma nova 

empresa, pois a prestadora 
anterior solicitou o rompi-
mento do contrato dos ser-
viços já na finalização do 
procedimento administrativo 
de renovação contratual para 
2022.

PÁGINA A7

CATÁSTROFES

Governos seguem mesma 
lógica no enfrentamento

PÁGINA B2

IBATÉ
Esporte suspende 
atividades 
coletivas até 1º 
de fevereiro

PÁGINA A8

ITIRAPINA
Secretaria de 
Saúde reestrutura 
Boletim 
Epidemiológico

PÁGINA A8
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Diárias
Á Partir

Mercado prevê 
que inflação 
ficará em 
4,39% este ano
Indicador ultrapassa centro da meta de 
inflação, definida pelo Conselho Monetário 
Nacional para este ano, de 4%

O 
Banco Central (BC) 
manteve a estimati-
va do Índice Nacio-

nal de Preços ao Consumidor 
Amplo (IPCA – a inflação 
oficial do país) em 4,39%, em 
relação à semana passada, de 
acordo com informações di-
vulgadas pelo Boletim Focus. 
Com periodicidade semanal, o 
documento reúne as projeções 
para os principais indicadores 
da economia.

O indicador ultrapassa o 
centro da meta de inflação, de-
finida pelo Conselho Monetá-
rio Nacional para este ano, de 

4%. Se considerada a margem 
de 1,5 ponto percentual para 
cima ou para baixo, o índice, 
porém, permanece dentro da 
meta, já que pode variar de 
2,5% a 5,5%.

A projeção para 2021 
foi reduzida, de 3,37% para 
3,34%. Já o índice esperado 
para 2022 e 2023 permaneceu 
inalterado, de 3,50% e 3,25%, 
respectivamente.

Outro parâmetro adotado 
pelo mercado financeiro é a 
taxa básica de juros, a Selic, 
que consiste no principal ins-
trumento usado pelo BC para 

Semanalmente, Boletim Focus do Banco Central reúne projeções para
 principais indicadores da economia

MARCELO CASAL/ABR

como o risco de inadimplên-
cia, a margem de lucro e des-
pesas administrativas.

Quando o Copom aumenta 
a taxa básica de juros, a fina-
lidade é conter a demanda 
aquecida, e isso causa reflexos 
nos preços porque os juros 
mais altos encarecem o cré-
dito e estimulam a poupança. 
Quando a Selic é mantida, o 
comitê considera que ajustes 
anteriores foram suficientes 
para manter a inação sob 
controle.

PIB
O mercado financeiro 

manteve em 4,40% o valor 
referente à retração da eco-
nomia, mensurada a partir do 
Produto Interno Bruto (PIB), 
que resulta da soma de todas 
as riquezas do país. A expecta-
tiva de crescimento para 2021, 
por sua vez, permaneceu sem 
ajustes, em 3,5%. Para os anos 
de 2022, o ajuste é 3,46% para 
3,49%, enquanto manteve em 
2,50% para 2023.

Segundo o boletim Focus, 
a cotação do dólar para o final 
deste ano apresentou leve 
queda, de R$ 5,15 para R$ 
5,14. Para o m de 2021, o BC 
manteve em R$ 5, enquanto 
diminuiu de R$ 4,98 para R$ 
4,95 o valor estimado para 
2022.

alcançar a meta de inação. 
Nesta edição, a taxa prevista 
para 2021 foi elevada de 3% 
para 3,13% ao ano.

Quanto a 2022 e 2023, a 
expectativa é de que seja de 
4,5% ao ano e 6% ao ano.

No último dia 9, o Co-
mitê de Política Monetária 
(Copom) do BC anunciou a 
decisão, tomada em unani-
midade, de manter a Selic em 
2% ao ano. A redução da Selic 
favorece o barateamento do 

crédito e leva a um menor 
controle da inação, o que esti-
mula a produção e o consumo. 
Apesar disso, os bancos consi-
deram também outros fatores 
na hora de definir os juros 
cobrados dos consumidores, 

NAÇÕES UNIDAS

Sancionado remanejamento de R$ 3,3 bi a órgãos internacionais

U
m remanejamento 
de recursos do Or-
çamento de 2020 

evitará que o Brasil que ina-
dimplente com organismos 
internacionais. O presidente 
Jair Bolsonaro sancionou pro-
jeto de lei com crédito suple-
mentar, que realoca recursos.

Os recursos virão de dota-
ções orçamentárias cancela-
das, sem impacto para outros 
programas do governo. Por 
envolver remanejamento de 
verbas, o crédito suplementar 

não tem impacto no cum-
primento do teto federal de 
gastos.

Com a sanção do crédi-
to, o Brasil afastou o risco 
de ficar inadimplente com 
a Organização das Nações 
Unidas (ONU). Caso o go-
verno brasileiro não pagas-
se a dívida até o m do ano, 
o país correria o risco de 
perder direito de voto nas 
Nações Unidas em 2021. O 
Brasil tinha de pagar pelo 
menos US$ 113,5 milhões 

de uma dívida de US$ 390 
milhões com a ONU para 
não ser afetado.

Além da ONU, o remane-
jamento cobrirá dívidas com 
a Organização dos Estados 
Americanos (OEA) e cerca 
de 30 organismos internacio-
nais. O crédito suplementar 
também beneficia órgãos 
nacionais, como o Instituto 
Nacional de Colonização e 
Reforma Agrária (Incra) e o 
Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística (IBGE).

PANDEMIA

Japão se divide sobre 
ajustes a estímulo econômico

Brasil 
afastou o 
risco de ficar 
inadimplente 
com a 
Organização 
das Nações 
Unidas

LUKAS JACKSON/REUTERSD/ABR

A
s autoridades do 
Banco do Japão 
(BOJ, na sigla em 

inglês) estavam divididas 
em relação a até onde ir no 
ajuste de seu programa de es-
tímulo, com alguns pedindo 
uma revisão de sua estratégia 
para atingir 2% de inflação, 
mostrou um resumo das 
opiniões compartilhadas na 
reunião de revisão de juros 
de dezembro.

O exame da política mo-
netária se concentrará em 
ajustar as compras do BOJ de 
fundos negociados em bolsa 
(ETF, na sigla em inglês) e 
operações para controlar a 
curva de juros, de acordo com 
o resumo da reunião de 17 e 
18 de dezembro, divulgado 
nesta segunda-feira.

O presidente do BOJ, Ha-
ruhiko Kuroda, disse que a 
revisão da política monetária 

não levará a grandes mudan-
ças no controle da curva de ju-
ros, e, em vez disso, focará no 
ajuste minucioso da estrutura 
para torná-la mais sustentável.

Mas alguns membros do 
conselho do BOJ pediram 
uma revisão mais ambiciosa, 
já que o impacto da Covid-19 

no crescimento aumentou os 
temores de um retorno à de-
flação, mostrou o documento.

“Para evitar um retorno à 
deflação, o BOJ deve avaliar 
sua estratégia, ferramentas e 
comunicação para atingir sua 
meta de preço”, mostrou uma 
opinião citada. 

Haruhiko Kuroda disse que revisão da política monetária não levará a 
grandes mudanças no controle da curva de juros

DIVULGAÇÃO

Domingo, 16
janeiro de 2022

Uma pesquisa realizada pelo Instituto Pró-Livro revelou que o bra-
sileiro lê em média 4,96 livros por ano. Pode parecer bastante, mas 
os franceses, por exemplo, chegam a ler mais de 20 obras no mesmo 
período. O que explica então o desinteresse pela leitura, especialmente 
entre os mais jovens, no nosso país?

Acredito que estas estatísticas negativas sobre leitura estão, em 
parte, ligadas à obrigatoriedade de ler os grandes clássicos da literatura 
brasileira durante o ensino básico. Não me entenda mal, não estou cri-
ticando os clássicos, longe de mim.

O que quero dizer é que a maioria das pessoas tem dificuldade em 
ler e interpretar a linguagem rebuscada dessas narrativas. Esta formali-
dade, aliada à obrigação imposta sobre estas leituras, acaba criando um 
afastamento entre os jovens e a literatura que infelizmente se estende 
para a vida toda.

Há algum tempo, em uma conversa de família, soube que minha 
sobrinha de 15 anos, que até então não gostava de livros, finalmente 
descobriu sua paixão pela leitura. Isso aconteceu porque ela estava lendo 
um livro que despertou seu interesse.

Este caso retrata minha crença que defendo quase como um man-
tra: a pessoa diz não gostar de ler até ler um livro que gosta. Não acho 
que o ser humano seja avesso à leitura. Acredito apenas que cada um 
tem estilos, gostos e interesses diferentes.

Desde que comecei a escrever romances profissionalmente, tento 
reverter este movimento contra a leitura que parece ter se enraizado 
na nossa cultura. Na verdade, todas as pessoas que não leem hoje são 
potenciais leitores, basta encontrar o livro certo.

Como escritora, uso meu ativismo pró-leitura para enfatizar a impor-
tância dos livros no desenvolvimento humano. Inclusive, costumo indicar 
três caminhos para quem não gosta de ler descobrir como identificar os 
títulos certos para investir seu tempo.

Para saber quais são os seus gêneros literários preferidos, basta ana-
lisar os filmes e séries que você mais assiste. Depois, vale procurar os 
trabalhos de autores destes gêneros e ler resenhas de livros escritos por 
eles para encontrar aquele que mais chama a sua atenção.

Tem ainda a regra 80/20: se você leu 20% do livro e não gostou, o 
melhor é deixá-lo de lado e começar uma nova leitura. Se até ali você não 
se encantou por aquela história, talvez não seja o livro certo ou mesmo 
o momento ideal para ele.

Se você conhece alguém que se encaixa neste perfil de brasileiros que 
não gostam de ler, sugira estas técnicas. Pode ser o incentivo necessário 
para que mais uma pessoa descubra o potencial dos livros e se apaixone 
pelo universo mágico da literatura.

*Luciana de Gnone é escritora e lançou recentemente o romance 
policial “Evidência 7: Segredo Codificado”.
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Ônus do poder
O eletricitário e ex-sindicalista Antônio Rogério Magri era minis-
tro do Trabalho quando começou a dar sinais de abatimento, em 
maio de 1991, diante da saraivada de críticas. Antes falante, ele 
passou a evitar jornalistas e declarações públicas. Enfim desaba-
fou com um colega de ministério: “Já ganhei 50 centavos por hora 
furando túneis, para colocar cabo de eletricidade, e ninguém pres-
tava atenção no meu salário. Agora, no ministério, todo o mundo 
se preocupa com ele...”
___

Com André Brito e Tiago Vasconcelos
www.diariodopoder.com.br 

Cláudio Humberto
“Pode se dizer que é um estado soberano”

Deputado José Medeiros sobre a denúncia do ‘Diário do 
Poder’ de festas de réveillon em favelas do Rio, protegidas 

por decisão do STF
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Desejos interditos
A última coluna do ano deveria, pelas leis não escritas da im-

prensa, ser dedicada ao balanço das melhores e piores coisas do ano 
que finda. Ou às chamadas previsões que, na verdade, são meros 
desejos projetados para o ano que se inicia, supostamente trazendo 
algum tipo de renovação.

Mas 2020 foi um ano em entredito, um ano entre parêntesis, 
em que a humanidade – ou ao menos uma parte dela – conviveu 
cotidianamente com o medo da morte. 

Não a morte violenta nas mãos do ex-marido que não aceita 
ser abandonado. Nem a morte perdida que ceifa vidas infantis que 
brincavam à frente de suas casas pobres. Nem a morte de pretos nas 
mãos profissionais dos capangas de supermercados sarcasticamente 
chamados de “seguranças”. 

Tivemos todos- mesmo os que acham que não sentem – medo de 
uma outra morte. Invisível, silenciosa, insidiosa, cheia de artimanhas 
e disfarces. Que ora só atacava os pulmões e depois o corpo inteiro. 
Que tinha uma predileção pelos fracos e idosos, assim como a Morte 
de sempre, mas mostrou não desprezar atletas nem crianças. 

Insidiosa mas eficiente, já levou mais norte-americanos que a 
Segunda Guerra Mundial e mais brasileiros do que a Guerra do 
Paraguai. Aquela de que nos contam na escola sem ensinar que 
lá também já morreram mais pretos e pobres do que os outros, os 

brasileiros que valem a pena.
Morte que gera a cizânia, que nos impõe a falsa escolha entre 

a vida e a economia, entre a saúde e abraço dos familiares, entre a 
escola e as UTIs. Morte de que preferimos não falar, fórmula certa 
para a transformar em trauma a atormentar gerações inteiras.

Morte adulada por seus adoradores, por aqueles que fazem fotos 
de casamento com armas automáticas, pelos que incitam a derrubar 
a tiros os que usam as vacinas como arma política. A mesma morte 
usada como insígnia na jaqueta dos generais que não dispensam um 
segundo soldo.

Morte enganadora, morte traiçoeira que nos leva a desejar que 
ela fosse justa e levasse seus principais promotores, e com isso quase 
nos faz esquecer que eles são abomináveis mas são meros serviçais.

Que a calculada tosquice e a abjeta grosseria se beneficiam da 
corrupção miliciana, mas estão a serviço dos interesses dos bem 
cheirosos, dos elegantes, que falam inglês e francês e doam milhões 
de euros para causas beneficentes, bem longe dos pretos e pobres e 
dos seus assassinos.

Dada a interdição ao desejar, que 2021 traga o que cada um 
merecer.

Professor Titular do IAU USP São Carlos

Carlos Ferreira Martins

Abandono digital é negligência e pode levar à punição dos pais
Neste período de isolamento social, muitas pessoas adotaram o 

trabalho remoto e, simultaneamente, também foram implementadas 
aulas online para as crianças. Desta forma, não só os adultos ficaram 
totalmente conectados dentro de casa através de smartphones, tablets 
e computadores, mas também as crianças, que, hoje em dia contam 
com ajuda da tecnologia para estudar.

Se antes da pandemia, a conectividade já estava presente no mun-
do dos pequenos, agora, o contato com os eletrônicos se expandiu 
para além dos momentos de diversão e está presente durante a maior 
parte do dia. Hoje, a presença da tecnologia na vida das crianças se 
tornou tão ampla, que arrisco chamá-la de ‘a nova chupeta’, pois 
possui o papel até mesmo de distrair e acalmar.

Obviamente que o uso da tecnologia entre os pequenos traz mui-
tos ganhos, mas também é preciso observar os perigos. Com mais 
tempo em frente a computadores e celulares, crianças e adolescentes 
ficam ainda mais vulneráveis nas redes sociais e correm risco dentro 
destes ambientes quando não possuem o devido acompanhamento 
dos responsáveis.

O abandono digital se caracteriza pela negligência dos pais com 
relação à segurança dos filhos no ambiente virtual, o que pode gerar 
efeitos nocivos e irreversíveis aos menores. Sendo mais clara, se 
não é prudente que uma criança saia de casa sem supervisão de um 
responsável, o mesmo pode ser dito sobre deixá-lo à própria sorte 

navegando na internet e suscetível à interação com estranhos que 
possuem as mais variadas intenções possíveis. A internet é a rua da 
sociedade atual.

As crianças e adolescentes não possuem grande experiência de 
vida e, por isso, não têm ideia do que é considerado ameaça. O perigo 
pode estar nos chats dos jogos online, nos grupos de mensagens, no 
bate papo das redes sociais... A partir disso, sem monitoramento, eles 
podem estar expostos e correndo risco mesmo estando sentados no 
sofá da sala, a poucos metros dos pais.

Além disso, ainda estão sujeitos a propagandas enganosas, ao 
cyberbullying, a troca de imagens impróprias, a realizar compras 
indevidas no cartão de crédito e ao compartilhamento de conteúdos 
falsos e inadequados para menos de 18 anos como pornografia e 
violência. Como se tudo isso já não fosse o bastante, outro fator a 
ser considerado deve ser o tempo de acesso à internet. Como estão 
em fase de desenvolvimento é fundamental que pratiquem a socia-
lização - com os familiares e, depois da volta às aulas presenciais, 
com colegas da mesma faixa etária.

*Debora Ghelman é advogada especializada 
em Direito Humanizado nas áreas 

de Família e Sucessões, atuando na mediação de conflitos 
familiares a partir da Teoria dos Jogos.

Debora Ghelman

Os jovens só precisam
de uma chance!

Conciliar uma jornada CLT com uma rotina de estudos não é 
tarefa fácil. No entanto, é a realidade de muitos jovens os quais 
necessitam custear os gastos educacionais e levar renda para dentro 
de casa simultaneamente. O estágio é a melhor alternativa para 
transformar esse cenário, pois tem carga reduzida e foco no apren-
dizado. Assim, incentivar esse formato de contratação é uma ação 
decisiva para formar profissionais capacitados para o futuro. Eles 
só precisam de uma chance!

O Brasil é um dos países com menos formados no ensino superior 
e doutores. O fato foi revelado pelo relatório “Education at a Glance“, 
da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico 
(OCDE). Segundo o documento, apenas 21% dos brasileiros de 25 a 
34 anos têm a graduação concluída, enquanto a média dos integrantes 
da OCDE é em torno de 44%. 

Esse dado é preocupante ao se observar as possibilidades trazidas 
por uma formação. De acordo com um estudo do Instituto Semesp, 
quem é graduado tem 54% menos de chance de ficar desempregado 
em relação a quem tem apenas o ensino médio ou fundamental 
completo. Quando falamos em melhores oportunidades de trabalho, 
também nos referimos a condições de vida mais dignas. Logo, é 
urgente investir nos mais novos.

Ao analisarmos a empregabilidade do jovem no Brasil, nota-se 
o reflexo do lapso educacional. No segundo trimestre deste ano, a 
taxa de desemprego para as pessoas com idade entre 18 e 24 anos 
atingiu 16,4 pontos percentuais acima da  população em geral. A 
média ficou em 29,7%. 

Por isso, valorizar a educação deve ser a principal meta de 
qualquer nação avançada. Nesse contexto, o ato escolar educativo 
é um grande aliado. A Lei do Estágio (11.788/08) limita a carga 
horária em 6 horas diárias e 30 semanais, além de proibir horas 
extras. Essa determinação existe para permitir ao participante 
organizar melhor a rotina entre a corporação e as aulas. Além 
disso, a atividade só é permitida para quem está devidamente 
matriculado e frequentando uma instituição de ensino médio, 
técnico, superior ou tecnólogo. 

Na modalidade de contratação efetiva, o funcionário trabalha qua-
se nove horas ao dia e, pode, ainda, fazer períodos extras, impactando 
seu rendimento em sua graduação. Por isso, o estágio é a melhor 
oferta para o educando. Ele permite a diminuição da evasão escolar 
a partir de seu período limitado e é voltado para o conhecimento. 

O formato ainda traz benefícios para as companhias contra-
tantes. Segundo a Lei 11.788/08, não gera vínculo empregatício e 
isso facilita a abertura de vagas para as corporações interessadas. A 
organização fica isenta de pagar FGTS, INSS, 13º salário, ⅓ sobre 
férias e verbas rescisórias. 

Assim, se você é empresário, cumpra com sua responsabilidade 
de transformação social: invista no jovem. Boa parte deles está sem 
uma oportunidade de demonstrar seu potencial no mundo corporativo 
e apenas esperam por uma chance de mudarem suas vidas. Colabore 
com o crescimento do nosso povo!

 
Carlos Henrique Mencaci é presidente da Abres - 

Associação Brasileira de Estágios.

Carlos Henrique Mencaci

Nos estertores, Maia tenta 
influenciar a sucessão
Não é coincidência Rodrigo Maia 
se incluir na comissão repre-
sentativa da Câmara, durante o 
recesso. Presidentes da Câmara 
nunca integram a comissão. Em 
2018, ele ficou de fora e desig-
nou colegas como Celso Jacob 
(MDB-RJ) e João Rodrigues 
(PSD-SC), da “bancada da Pa-
puda”, para responderem pela 
Câmara. Como parece não con-
fiar na capacidade de articulação 
do próprio candidato à sucessão, 
Maia quer usar o tempo de poder 
que resta para favorecer Baleia 
Rossi (MDB-SP). 

Plantação frustrada
Aliados de Maia até noticiaram 
que havia “maioria formada” no 
STF para permitir que disputasse 
a reeleição mais uma vez. Mas foi 
derrotado.

Baleia, o ‘independente’
Desnorteado com a derrota no 
STF, Maia levou semanas para 
encontrar na base governista a 
“candidatura independente” de 
Baleia Rossi.

Caso raríssimo
Entre os últimos dez ex-presiden-
tes da Câmara, Rodrigo Maia é o 
primeiro a se colocar na comissão 
do plantão durante o recesso.

Após 15 anos
Maia já integrou a Comissão 
Representativa, no recesso entre 
2005 e 2006, quando estava no 
segundo mandato e bem longe 
da presidência.

Aumento do prefeito de SP
anula repasse do FPM
O reajuste do salário do prefei-
to de São Paulo, Bruno Covas 
(PSDB), de R$24,1 mil para 
R$35,4 mil provocará o “efeito 
cascata” que custará R$500 
milhões, praticamente anulando 
eventual aumento de 1% no 
repasse do Fundo de Participa-
ção dos Municípios (FPM). O 
salário do prefeito é o teto do 
funcionalismo público municipal 
e, segundo o vereador José Police 
Neto (PSD), há 1.873 servidores 
da Câmara e do Tribunal de Con-
tas do Município (TCM) que vão 
surfar na onda.

Desculpa esfarrapada
Alegação de estar com mesmo 
salário desde 2012 é um tapa na 
cara de milhões de desemprega-
dos vítimas das pandemias Dilma 
e covid-19.

Jogada ilegal
A oposição denuncia que o estudo 
enviado à Câmara pela prefeitura 
só considerou 42 pessoas. Mesmo 
assim, o impacto seria de R$78 
milhões.

Em 2021
Caso o aumento do FPM seja 
aprovado, os 5.570 municípios 
receberão, juntos, R$733 milhões 

a mais, segundo a Confederação 
dos Municípios.

Em São Paulo, dá cadeia
Dois homens foram presos depois 
de aparecerem em vídeo, numa 
moto, carregando uma submetra-
lhadora durante um baile funk em 
Cidade Tiradentes, na Zona Leste 
de São Paulo. No Rio, as prisões 
seriam “ilegais”: as polícias estão 
proibidas pelo STF de agir nas 
favelas.

Idiotas fora da casinha
Provocam indignação mensagens 
nas redes de riquinhos inconfor-
mados com a falta de espaço para 
pouso no aeroporto de Trancoso, 
na Bahia. “Não tem nem helicóp-
tero para alugar”, reclama um dos 
playboys.

Falta educação na Saúde
A assessoria do Ministério 
da Saúde deu chilique ao ser 
indagada sobre o processo de 
distribuição das vacinas anti-
-Covid. A dúvida é: havendo 
dois ou mais tipos de vacinas, o 
cidadão escolherá o que tomar? 
Uma assessora tentou se recupe-
rar com a explicação: “não tem 
resposta”. 

Nada definido
A Câmara alega que “ainda não 
há definição sobre alteração no 
rito de votação para escolha” do 
novo presidente e Mesa Diretora. 
O sistema existe e está pronto, 
mas inércia parece ser a ordem 
na atual gestão.

É só conversar
A AGU e o Superior Tribunal 
de Justiça prorrogaram por seis 
meses uma parceria para reduzir 
processos e prevenir litígios, por 
meio da troca de informações. Já 
foram evitados 170 mil recursos 
e 630 processos.

Reeleição, não
Ainda há quem defenda a ree-
leição no Senado e na Câmara, 
mas Acácio Miranda Silva Filho, 
mestre em Direito Constitucio-
nal, adverte que isso poderia abrir 
margem até para discutir terceiro 
mandato presidencial.

Demanda na pandemia
Segundo levantamento da pla-
taforma de serviços GetNinjas, 
eletricistas foram os profissio-
nais mais solicitados em 2020. 
Montador de móveis, técnico de 
geladeiras, advogado e encanador 
fecham o “top 5”.

Combustível para crescer
Associação de pequenos gerado-
res de energia prevê o equivalente 
a uma nova Itaipu, caso o Brasil 
destrave projetos no setor. Se-
gundo a Abrapch, o potencial é 
de surgimento de 1.295 novas 
geradoras.

Pensando bem...
...não confunda LGPD com 
LGBT.
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“Os paulistas merecem alguém melhor”
Ministro Marcelo Queiroga (Saúde) sobre João Dória usando 

vacinas como palanque

Inédito: Bolsonaro tem 
mais votos na espontânea
Pesquisa divulgada nesta sexta 
(14) pelo Ipespe contém números 
que arrancaram expressões de 
incredulidade de analistas experien-
tes nesse tipo de levantamento. O 
presidente Jair Bolsonaro aparece 
com maior intenção de votos na 
pesquisa espontânea (25%) do que 
na estimulada (24%). Isso causou 
estranheza porque, na espontâ-
nea, os percentuais são até cinco 
vezes menores que os números da 
estimulada, quando o eleitor é con-
frontado com a lista de candidatos.

Eleitores consolidados
Para Antonio Lavareda, dono do 
Ipespe, isso apenas mostra o 
quanto é consolidada a preferên-
cia de um quarto do eleitorado por 
Bolsonaro.

Votos já definidos?
Outro dado intrigante, no Ipespe, é 
quanto ao percentual de indecisos 
a 9 meses da eleição: somente 5% 
a 7%, a depender do cenário.

Olho na espontânea
Lavareda destaca que a pesquisa 
espontânea é a mais próxima da 
realidade. Ali, Lula tem 35%, Bolso-
naro 25% e são 25% os indecisos.

Pesquisa por telefone
O Ipespe entrevistou mil pes-
soas por telefone entre 10 e 12 
deste mês. A pesquisa foi regis-
trada no TSE sob o protocolo 
BR-09080/2022.

Energia: distribuidora alega 
‘prejuízo’ e povo paga
As distribuidoras de energia cria-
ram o primeiro negócio do mundo 
de risco zero, em que supostos 
prejuízos são pagos pelos clien-
tes. Foi o que demonstrou, nesta 
sexta (14), o decreto em que o pre-
sidente Jair Bolsonaro regulamenta 
sua medida provisória 1078, de 
dezembro, condenando consumi-
dores, residenciais e comerciais, a 
pagar empréstimos de R$15 bilhões 
a serem contraídos pelas espertas 
distribuidoras, à custa de reajustes 
obscenos na conta de luz, em 2022.

Assalto ao cidadão
O governo autorizou as distribuido-
ras a transferir para a conta de luz 
os supostos “prejuízos”, apesar da 
bandeira vermelha P2 que pagamos.

Extorsão insuficiente
As empresas alegam que a bandeira 
vermelha P2, a mais escorchante da 
História, “não foi suficiente” para 
pagar os custos da atividade.

Escassez da verdade
E mentem, atribuindo o problema à 
“escassez hídrica”. A conta é cara 
porque o consumidor ainda paga os 

empréstimos malandros de 2020.

Mão dupla
A nova concessão da via Dutra, 
uma das mais importantes do 
País, terá investimento de R$ 14,8 
bilhões e criará 220 mil empregos, 
além da de uma redução de 35% na 
tarifa. “É por isso que quebramos 
martelo por aí”, disse o ministro 
Tarcísio Freitas (Infraestrutura).

Corporativismo baixo
O corporativismo está entre as des-
graças do Pais. Dirigentes de uma 
associação de medicina diagnóstica 
criticam o “autoteste” de covid. É 
que a prioridade não é testar e sim 
preservar a reserva de mercado.

Sem chamar atenção
Ex-governador, ex-senador e 
ex-presidente do Senado, Garibaldi 
Alves Filho não parece estar mais 
em busca de holofotes e segue 
em sua “campanha” para vaga de 
deputado federal pelo Rio Grande 
do Norte.

Isenção na vitrine
Uma livraria Leitura, em Maceió (AL), 
tem funcionários isentões e bem-hu-
morados: a biografia do ex-presidiário 
Lula está na porta de entrada, bem ao 
lado do livro de Sergio Moro, contra a 
corrupção petista.

Bom sinal
A venda de cimento no Brasil subiu 
6,6% no ano passado, atingindo 
64,7 milhões de toneladas. A alta é 
bom sinal e indica demanda em alta 
na construção civil, um dos grandes 
motores da economia brasileira.

Energia moderna
Parceria entre a Marinha e a Indús-
trias Nucleares Brasil produziu pas-
tilhas de combustível nuclear que 
produzem energia equivalente a 
três barris de petróleo. Vão abas-
tecer Angra e outros projetos.

Covid assusta menos
Pesquisa Hibou sobre as expec-
tativas dos brasileiros para o Car-
naval 2022 revelou que, apesar 
dos indicativos de que a maioria 
dos eventos deve ser cancelada, 
apenas 45% pretendem passar o 
feriado em casa.   

Cibersegurança
Depois dos inúmeros ataques 
hackers que atingiram sistemas 
públicos e empresas listadas na 
bolsa como JBS, Renner, CVC 
etc 89% delas confirmaram inves-
timentos em cibersegurança, diz 
pesquisa Delloite.

Pergunta no debate
Quando Bolsonaro chama Lula de 
ladrão e o petista chama o presi-
dente de psicopata, quem tem pro-
vas do que afirma?

BOLAS DENTRO
Jânio Quadros certa vez visitava Athiê Jorge Couri, seu companheiro de 
partido em Santos (SP), e ficou encantado com a casa e a coleção de obras 
de arte do anfitrião. Não perderia a chance de ironizar, entre gargalhadas: - 
Athiê, você jogou pelo Santos, não é mesmo? - Sim, presidente. - Diga-me, 
caro amigo: conseguiu esta casa com as bolas que defendeu ou com as que 
deixou de chutar?
___

Com André Brito e Tiago Vasconcelos
  www.diariodopoder.com.br

Um amortecedor para efeitos da pandemia

Cuidado com a palavra

Luciana de Gnone*
A pessoa diz não gostar 

de ler até encontrar 
um livro que gosta
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Ônus do poder
O eletricitário e ex-sindicalista Antônio Rogério Magri era minis-
tro do Trabalho quando começou a dar sinais de abatimento, em 
maio de 1991, diante da saraivada de críticas. Antes falante, ele 
passou a evitar jornalistas e declarações públicas. Enfim desaba-
fou com um colega de ministério: “Já ganhei 50 centavos por hora 
furando túneis, para colocar cabo de eletricidade, e ninguém pres-
tava atenção no meu salário. Agora, no ministério, todo o mundo 
se preocupa com ele...”
___

Com André Brito e Tiago Vasconcelos
www.diariodopoder.com.br 

Cláudio Humberto
“Pode se dizer que é um estado soberano”

Deputado José Medeiros sobre a denúncia do ‘Diário do 
Poder’ de festas de réveillon em favelas do Rio, protegidas 

por decisão do STF
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Desejos interditos
A última coluna do ano deveria, pelas leis não escritas da im-

prensa, ser dedicada ao balanço das melhores e piores coisas do ano 
que finda. Ou às chamadas previsões que, na verdade, são meros 
desejos projetados para o ano que se inicia, supostamente trazendo 
algum tipo de renovação.

Mas 2020 foi um ano em entredito, um ano entre parêntesis, 
em que a humanidade – ou ao menos uma parte dela – conviveu 
cotidianamente com o medo da morte. 

Não a morte violenta nas mãos do ex-marido que não aceita 
ser abandonado. Nem a morte perdida que ceifa vidas infantis que 
brincavam à frente de suas casas pobres. Nem a morte de pretos nas 
mãos profissionais dos capangas de supermercados sarcasticamente 
chamados de “seguranças”. 

Tivemos todos- mesmo os que acham que não sentem – medo de 
uma outra morte. Invisível, silenciosa, insidiosa, cheia de artimanhas 
e disfarces. Que ora só atacava os pulmões e depois o corpo inteiro. 
Que tinha uma predileção pelos fracos e idosos, assim como a Morte 
de sempre, mas mostrou não desprezar atletas nem crianças. 

Insidiosa mas eficiente, já levou mais norte-americanos que a 
Segunda Guerra Mundial e mais brasileiros do que a Guerra do 
Paraguai. Aquela de que nos contam na escola sem ensinar que 
lá também já morreram mais pretos e pobres do que os outros, os 

brasileiros que valem a pena.
Morte que gera a cizânia, que nos impõe a falsa escolha entre 

a vida e a economia, entre a saúde e abraço dos familiares, entre a 
escola e as UTIs. Morte de que preferimos não falar, fórmula certa 
para a transformar em trauma a atormentar gerações inteiras.

Morte adulada por seus adoradores, por aqueles que fazem fotos 
de casamento com armas automáticas, pelos que incitam a derrubar 
a tiros os que usam as vacinas como arma política. A mesma morte 
usada como insígnia na jaqueta dos generais que não dispensam um 
segundo soldo.

Morte enganadora, morte traiçoeira que nos leva a desejar que 
ela fosse justa e levasse seus principais promotores, e com isso quase 
nos faz esquecer que eles são abomináveis mas são meros serviçais.

Que a calculada tosquice e a abjeta grosseria se beneficiam da 
corrupção miliciana, mas estão a serviço dos interesses dos bem 
cheirosos, dos elegantes, que falam inglês e francês e doam milhões 
de euros para causas beneficentes, bem longe dos pretos e pobres e 
dos seus assassinos.

Dada a interdição ao desejar, que 2021 traga o que cada um 
merecer.

Professor Titular do IAU USP São Carlos

Carlos Ferreira Martins

Abandono digital é negligência e pode levar à punição dos pais
Neste período de isolamento social, muitas pessoas adotaram o 

trabalho remoto e, simultaneamente, também foram implementadas 
aulas online para as crianças. Desta forma, não só os adultos ficaram 
totalmente conectados dentro de casa através de smartphones, tablets 
e computadores, mas também as crianças, que, hoje em dia contam 
com ajuda da tecnologia para estudar.

Se antes da pandemia, a conectividade já estava presente no mun-
do dos pequenos, agora, o contato com os eletrônicos se expandiu 
para além dos momentos de diversão e está presente durante a maior 
parte do dia. Hoje, a presença da tecnologia na vida das crianças se 
tornou tão ampla, que arrisco chamá-la de ‘a nova chupeta’, pois 
possui o papel até mesmo de distrair e acalmar.

Obviamente que o uso da tecnologia entre os pequenos traz mui-
tos ganhos, mas também é preciso observar os perigos. Com mais 
tempo em frente a computadores e celulares, crianças e adolescentes 
ficam ainda mais vulneráveis nas redes sociais e correm risco dentro 
destes ambientes quando não possuem o devido acompanhamento 
dos responsáveis.

O abandono digital se caracteriza pela negligência dos pais com 
relação à segurança dos filhos no ambiente virtual, o que pode gerar 
efeitos nocivos e irreversíveis aos menores. Sendo mais clara, se 
não é prudente que uma criança saia de casa sem supervisão de um 
responsável, o mesmo pode ser dito sobre deixá-lo à própria sorte 

navegando na internet e suscetível à interação com estranhos que 
possuem as mais variadas intenções possíveis. A internet é a rua da 
sociedade atual.

As crianças e adolescentes não possuem grande experiência de 
vida e, por isso, não têm ideia do que é considerado ameaça. O perigo 
pode estar nos chats dos jogos online, nos grupos de mensagens, no 
bate papo das redes sociais... A partir disso, sem monitoramento, eles 
podem estar expostos e correndo risco mesmo estando sentados no 
sofá da sala, a poucos metros dos pais.

Além disso, ainda estão sujeitos a propagandas enganosas, ao 
cyberbullying, a troca de imagens impróprias, a realizar compras 
indevidas no cartão de crédito e ao compartilhamento de conteúdos 
falsos e inadequados para menos de 18 anos como pornografia e 
violência. Como se tudo isso já não fosse o bastante, outro fator a 
ser considerado deve ser o tempo de acesso à internet. Como estão 
em fase de desenvolvimento é fundamental que pratiquem a socia-
lização - com os familiares e, depois da volta às aulas presenciais, 
com colegas da mesma faixa etária.

*Debora Ghelman é advogada especializada
em Direito Humanizado nas áreas 

de Família e Sucessões, atuando na mediação de conflitos 
familiares a partir da Teoria dos Jogos.

Debora Ghelman

Os jovens só precisam
de uma chance!

Conciliar uma jornada CLT com uma rotina de estudos não é 
tarefa fácil. No entanto, é a realidade de muitos jovens os quais 
necessitam custear os gastos educacionais e levar renda para dentro 
de casa simultaneamente. O estágio é a melhor alternativa para 
transformar esse cenário, pois tem carga reduzida e foco no apren-
dizado. Assim, incentivar esse formato de contratação é uma ação 
decisiva para formar profissionais capacitados para o futuro. Eles 
só precisam de uma chance!

O Brasil é um dos países com menos formados no ensino superior 
e doutores. O fato foi revelado pelo relatório “Education at a Glance“, 
da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico 
(OCDE). Segundo o documento, apenas 21% dos brasileiros de 25 a 
34 anos têm a graduação concluída, enquanto a média dos integrantes 
da OCDE é em torno de 44%. 

Esse dado é preocupante ao se observar as possibilidades trazidas 
por uma formação. De acordo com um estudo do Instituto Semesp, 
quem é graduado tem 54% menos de chance de ficar desempregado 
em relação a quem tem apenas o ensino médio ou fundamental 
completo. Quando falamos em melhores oportunidades de trabalho, 
também nos referimos a condições de vida mais dignas. Logo, é 
urgente investir nos mais novos.

Ao analisarmos a empregabilidade do jovem no Brasil, nota-se 
o reflexo do lapso educacional. No segundo trimestre deste ano, a
taxa de desemprego para as pessoas com idade entre 18 e 24 anos 
atingiu 16,4 pontos percentuais acima da  população em geral. A 
média ficou em 29,7%. 

Por isso, valorizar a educação deve ser a principal meta de 
qualquer nação avançada. Nesse contexto, o ato escolar educativo 
é um grande aliado. A Lei do Estágio (11.788/08) limita a carga 
horária em 6 horas diárias e 30 semanais, além de proibir horas 
extras. Essa determinação existe para permitir ao participante 
organizar melhor a rotina entre a corporação e as aulas. Além 
disso, a atividade só é permitida para quem está devidamente 
matriculado e frequentando uma instituição de ensino médio, 
técnico, superior ou tecnólogo. 

Na modalidade de contratação efetiva, o funcionário trabalha qua-
se nove horas ao dia e, pode, ainda, fazer períodos extras, impactando 
seu rendimento em sua graduação. Por isso, o estágio é a melhor 
oferta para o educando. Ele permite a diminuição da evasão escolar 
a partir de seu período limitado e é voltado para o conhecimento. 

O formato ainda traz benefícios para as companhias contra-
tantes. Segundo a Lei 11.788/08, não gera vínculo empregatício e 
isso facilita a abertura de vagas para as corporações interessadas. A 
organização fica isenta de pagar FGTS, INSS, 13º salário, ⅓ sobre 
férias e verbas rescisórias. 

Assim, se você é empresário, cumpra com sua responsabilidade 
de transformação social: invista no jovem. Boa parte deles está sem 
uma oportunidade de demonstrar seu potencial no mundo corporativo 
e apenas esperam por uma chance de mudarem suas vidas. Colabore 
com o crescimento do nosso povo!

Carlos Henrique Mencaci é presidente da Abres - 
Associação Brasileira de Estágios.

Carlos Henrique Mencaci

Nos estertores, Maia tenta 
influenciar a sucessão
Não é coincidência Rodrigo Maia 
se incluir na comissão repre-
sentativa da Câmara, durante o 
recesso. Presidentes da Câmara 
nunca integram a comissão. Em 
2018, ele ficou de fora e desig-
nou colegas como Celso Jacob 
(MDB-RJ) e João Rodrigues 
(PSD-SC), da “bancada da Pa-
puda”, para responderem pela 
Câmara. Como parece não con-
fiar na capacidade de articulação 
do próprio candidato à sucessão, 
Maia quer usar o tempo de poder 
que resta para favorecer Baleia 
Rossi (MDB-SP). 

Plantação frustrada
Aliados de Maia até noticiaram 
que havia “maioria formada” no 
STF para permitir que disputasse 
a reeleição mais uma vez. Mas foi 
derrotado.

Baleia, o ‘independente’
Desnorteado com a derrota no 
STF, Maia levou semanas para 
encontrar na base governista a 
“candidatura independente” de 
Baleia Rossi.

Caso raríssimo
Entre os últimos dez ex-presiden-
tes da Câmara, Rodrigo Maia é o 
primeiro a se colocar na comissão 
do plantão durante o recesso.

Após 15 anos
Maia já integrou a Comissão 
Representativa, no recesso entre 
2005 e 2006, quando estava no 
segundo mandato e bem longe 
da presidência.

Aumento do prefeito de SP
anula repasse do FPM
O reajuste do salário do prefei-
to de São Paulo, Bruno Covas 
(PSDB), de R$24,1 mil para 
R$35,4 mil provocará o “efeito 
cascata” que custará R$500 
milhões, praticamente anulando 
eventual aumento de 1% no 
repasse do Fundo de Participa-
ção dos Municípios (FPM). O 
salário do prefeito é o teto do 
funcionalismo público municipal 
e, segundo o vereador José Police 
Neto (PSD), há 1.873 servidores 
da Câmara e do Tribunal de Con-
tas do Município (TCM) que vão 
surfar na onda.

Desculpa esfarrapada
Alegação de estar com mesmo 
salário desde 2012 é um tapa na 
cara de milhões de desemprega-
dos vítimas das pandemias Dilma 
e covid-19.

Jogada ilegal
A oposição denuncia que o estudo 
enviado à Câmara pela prefeitura 
só considerou 42 pessoas. Mesmo 
assim, o impacto seria de R$78 
milhões.

Em 2021
Caso o aumento do FPM seja 
aprovado, os 5.570 municípios 
receberão, juntos, R$733 milhões 

a mais, segundo a Confederação 
dos Municípios.

Em São Paulo, dá cadeia
Dois homens foram presos depois 
de aparecerem em vídeo, numa 
moto, carregando uma submetra-
lhadora durante um baile funk em 
Cidade Tiradentes, na Zona Leste 
de São Paulo. No Rio, as prisões 
seriam “ilegais”: as polícias estão 
proibidas pelo STF de agir nas 
favelas.

Idiotas fora da casinha
Provocam indignação mensagens 
nas redes de riquinhos inconfor-
mados com a falta de espaço para 
pouso no aeroporto de Trancoso, 
na Bahia. “Não tem nem helicóp-
tero para alugar”, reclama um dos 
playboys.

Falta educação na Saúde
A assessoria do Ministério 
da Saúde deu chilique ao ser 
indagada sobre o processo de 
distribuição das vacinas anti-
-Covid. A dúvida é: havendo
dois ou mais tipos de vacinas, o
cidadão escolherá o que tomar?
Uma assessora tentou se recupe-
rar com a explicação: “não tem
resposta”.

Nada definido
A Câmara alega que “ainda não 
há definição sobre alteração no 
rito de votação para escolha” do 
novo presidente e Mesa Diretora. 
O sistema existe e está pronto, 
mas inércia parece ser a ordem 
na atual gestão.

É só conversar
A AGU e o Superior Tribunal 
de Justiça prorrogaram por seis 
meses uma parceria para reduzir 
processos e prevenir litígios, por 
meio da troca de informações. Já 
foram evitados 170 mil recursos 
e 630 processos.

Reeleição, não
Ainda há quem defenda a ree-
leição no Senado e na Câmara, 
mas Acácio Miranda Silva Filho, 
mestre em Direito Constitucio-
nal, adverte que isso poderia abrir 
margem até para discutir terceiro 
mandato presidencial.

Demanda na pandemia
Segundo levantamento da pla-
taforma de serviços GetNinjas, 
eletricistas foram os profissio-
nais mais solicitados em 2020. 
Montador de móveis, técnico de 
geladeiras, advogado e encanador 
fecham o “top 5”.

Combustível para crescer
Associação de pequenos gerado-
res de energia prevê o equivalente 
a uma nova Itaipu, caso o Brasil 
destrave projetos no setor. Se-
gundo a Abrapch, o potencial é 
de surgimento de 1.295 novas 
geradoras.

Pensando bem...
...não confunda LGPD com 
LGBT.
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Com desconto três vezes maior e mais parcelas 
para o pagamento do IPVA, governo de São Paulo 
diminui os efeitos da alta do preço dos veículos

Henrique Meirelles*

Após quase dois anos do início da pandemia podemos enxergar avan-
ços consistentes. A ciência desenvolveu vacinas eficazes, que salvam 
vidas e permitem a volta à rotina quase normal. Medidas tomadas por 
governos no mundo todo possibilitaram a milhões de pessoas sobreviver 
financeiramente à fase mais difícil e a manter empresas e empregos. 
Ainda assim, devido ao ineditismo e à amplitude da pandemia, alguns de 
seus efeitos na economia ainda existem e exigem ações governamentais.

Neste sentido, uma das atitudes do governo de São Paulo é a 
mudança no IPVA de 2022. O governo triplicou o desconto para os 
donos de carros usados que pagarem o imposto à vista. Assim, quem 
optar por pagar desta forma em janeiro terá desconto de 9%, bem acima 
dos usuais 3%. Quem optar por pagar o tributo parcelado, poderá fazer 
isso em cinco vezes - e não em três, como sempre foi. É a primeira vez 
que isso é feito. São condições mais favoráveis ao contribuinte num 
momento difícil.

A atitude excepcional se justifica diante da significativa alta dos pre-
ços dos carros, que eleva o valor do IPVA. Todo ano, em setembro, a Fipe 
(Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas) faz uma pesquisa para 
aferir o preço dos carros para a Secretaria da Fazenda. Sobre o preço 
apurado de cada modelo é aplicada a alíquota de 4% para determinar 
o valor do IPVA a ser pago no ano seguinte. Em condições normais o 
valor dos carros usados cai um pouco a cada ano que passa e o IPVA 
vai ficando mais barato. Em 2021, no entanto, a pesquisa apontou um 
aumento médio de 22,54% no valor dos veículos usados em relação ao 
ano anterior.

Trata-se de uma situação inédita em mais de duas décadas. Desde 
os tempos da hiperinflação, que acabou no início da década de 1990, 
carros usados não aumentavam de preço. Uma distorção como esta não 
tem uma única causa. De um lado, a pandemia desorganizou a cadeia 
produtiva da indústria automobilística – faltam peças, componentes ele-
trônicos e matérias primas como aço subiram de preço; de outro, erros de 
condução da economia do país pelo governo federal geraram uma forte 
alta do dólar e da inflação, que foi de mais de 10,6%, a terceira maior 
deste século. O resultado é que os carros novos não apenas ficaram mais 
caros, como houve falta de alguns modelos. Em consequência, a procura 
por carros usados cresceu e os preços subiram. Os preços mais altos 
tiveram impacto no IPVA.  Após estudos exaustivos, o governo de São 
Paulo chegou a uma alternativa que diminui o efeito destas distorções 
na vida do contribuinte sem deixar de lado a responsabilidade fiscal. Não 
foi uma medida simples. São Paulo tem a maior frota de veículos do país 
e o IPVA é a segunda maior receita tributária do estado, inferior apenas 
ao ICMS. Qualquer ponto percentual a menos na arrecadação do IPVA 
resulta num impacto significativo para garantir o cumprimento de des-
pesas obrigatórias que o Estado tem com saúde, segurança e educação.

O governador João Doria foi o pioneiro na busca e na oferta de 
vacinas, que salvaram vidas. São Paulo vem crescendo forte, apesar da 
crise gerada pela pandemia. Governos estaduais, no entanto, têm pouca 
margem financeira para atuar. Pela lei brasileira são proibidos de emitir 
títulos para captar recursos no mercado de capitais – ao contrário do 
governo federal que pode emitir títulos e se endividar. São Paulo é um 
dos estados mais bem avaliados no cumprimento da Lei de Responsa-
bilidade Fiscal. Na medida das suas possibilidades, sem colocar em risco 
serviços essenciais, o governo de São Paulo busca com esta medida 
ajudar o contribuinte em um momento difícil.

*Henrique Meirelles – Secretário de Estado da Fazenda 
e Planejamento, de São Paulo.

O título pode até sugerir uma recomendação para não ser muito 
liberal ao falar, tal acontece com a variante – “cuidado com a língua”. De 
fato, a extensão de significado de um termo acontece e, no caso, pode 
ser pejorativo. 

Porém, minha intenção é localizar um dos sinônimos eruditos de 
“palavra”. Logo me ocorreu a conhecida frase do 1º. Capítulo do Evan-
gelho de João: “No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e 
o Verbo era Deus.” Na tradução da Bíblia em latim, “palavra” é “verbum” 
, como aparece no original: “In principio erat Verbum...” 

Nas religiões cristãs – católica e protestante –, a mensagem sagrada 
(Verbo) destaca-se com a identificação com Deus. O perigo começa com 
a derivação etimológica “verbosidade”: mesmo mantendo a elegância de 
um termo erudito, deixa escapar um tom de “linguarudo”.

Os professores de português devem estar cientes da amplitude de 
significados das palavras e da diversidade dos seus alunos, para facilitar 
a interação entre eles.  Também outros profissionais devem ir além do 
tecnicismo vocabular, para sintonizar com os clientes.  

Ouvindo aqui e ali as opiniões do povo, talvez cheguemos aos mais 

perigosos usuários da língua: certos aficionados às gestões públicas.  
No exercício do cargo, quando questionados , é comum ouvi-los dizer: 
“Não foi isso que eu disse”; ou “Você não interpretou corretamente 
minhas palavras.” 

O drama desses vocacionados é a incumbência do cargo num regime 
democrático, pois o atendimento dos cidadãos é prioridade. Todos nós 
já ouvimos um candidato afirmar e a reafirmar em público que o cumpri-
mento da sua promessa aos eleitores é o núcleo da sua função. Tanto que 
certos candidatos mais fiéis à Bíblia são capazes de insinuar ao público 
que o “Verbo era Deus” bíblico tem correlação com eles. 

Só que a sabedoria de bons democratas incorporou a essência do 
provérbio latino (“Verba volant, scripta manent” = as palavras voam e 
o que está escrito permanece). E, com a pandemia, são capazes de 
ironizar com a passagem do Apocalipse: “Eu sou o Alfa e o Ômega”.  E... 
o Ômicron. 

  
*Professor de português, com bacharelado e licenciatura em 

Letras Neolatinas, na USP-SP.
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Lucão Fernandes questiona Saúde sobre 
Campanha de Vacinação contra a Covid-19
“Queremos saber se São Carlos está preparado para essa vacinação”, destacou o vereador

O 
presidente da Câ-
mara Municipal de 
São Carlos, verea-

dor Lucão Fernandes (MDB), 
solicitou informações ao De-
partamento de Vigilância em 
Saúde, da Secretaria Munici-
pal de Saúde, sobre a Cam-
panha de Vacinação contra a 
Covid-19.

De acordo com o parla-
mentar, recentemente, o go-
vernador João Doria anunciou 
a chegada do terceiro lote com 
2 milhões de doses prontas da 
vacina Coronavac, contra o 
coronavírus, desenvolvida em 
parceria com o Instituto Bu-
tantan e que, até o momento, o 
Estado já detém 3,12 milhões 
de doses disponíveis para uso 
imediato tão logo haja autori-
zação da Anvisa (Agência Na-
cional de Vigilância Sanitária). 

“O governador reafirmou 
no dia 14 desse mês, que 
manterá para 25 de janeiro 
a previsão para o começo da 
vacinação contra a COVID-19 
no Estado. Queremos saber 
se São Carlos está preparado 

e das vacinas para a campanha 
contra a COVID-19; se será re-
alizada a ampliação do horário 
das salas de vacinação para a 
administração das doses de 
vacina contra a COVID-19; 
entre outras.

“A produção local também 
já começou, com a chegada 
de matéria-prima para enva-
se e rotulagem na fábrica de 
imunizantes do instituto e o 
diretor do Instituto Butantan, 
Dimas Covas, informou que 
no dia 15 de janeiro, que 
teremos prontas para uso 9 
milhões de doses. No começo 
de fevereiro, 22 milhões de 
doses e, no dia 15 de março, 
outras 15 milhões. Com base 
em todas essas informações é 
importante que tenhamos as 
respostas para nossos ques-
tionamentos e, por fim, saber-
mos se estamos preparados 
para a campanha de vacinação 
contra a COVID-19”, enfati-
zou Lucão Fernandes.

O vereador também quer 
saber se além das Unidades 
de Saúde, será montado ou-

tros pontos na cidade para 
a administração das vacinas 
para a população; se o mu-
nicípio dispõe de insumos 
para a aplicação das doses 
de vacinação, como seringas, 
agulhas, luvas, algodão, caixa 
para descarte das seringas e 
agulhas. “Além disso, a cidade 
tem EPIs [equipamentos de 
proteção individual] em quan-
tidade suficiente para suprir 
necessidade dos trabalhadores 
que estarão atuando durante a 
campanha?”, indagou.

O parlamentar ressalta que 
o objetivo das informações é 
de enaltecer o brilhante tra-
balho da Secretaria Municipal 
da Saúde, em especial, do 
Departamento de Vigilância 
em Saúde no enfrentamento 
da pandemia de COVID-19. 
“Se a gente constatar que há 
a necessidade de buscarmos 
apoio junto aos órgãos compe-
tentes para que se inicie com 
maior celeridade a imunização 
de nossa população, nos colo-
camos à inteira disposição”, 
afirmou.

para essa vacinação”, destacou 
Lucão.

Entre os questionamentos, 
o vereador quer saber se a 
cidade tem local apropriado 

para deixar as doses oriundas 
do Estado aos Municípios para 
a realização da campanha; se 
conta com carro adequado 
para fazer a logística de distri-

buição das doses de vacina às 
Unidades de Saúde; se há em 
todas as Unidades de Saúde 
equipamentos para o armaze-
namento das vacinas de rotina 

O vereador quer saber se a cidade tem local apropriado para deixar as doses oriundas 
do Estado aos Municípios para a realização da campanha

DIVULGAÇÃO

PLANO SÃO PAULO 

SP: 90 bares e festas são autuados 
por descumprir regras sanitárias

AUXÍLIO EMERGENCIAL 

“Serão dezenas de milhares de pessoas 
jogadas na miséria”, alerta Fenae

POR ELAINE PATRICIA CRUZ –
AGÊNCIA BRASIL 

E
ntre os dias 25 e 
27 de dezembro, a 
Vigilância Sanitá-

ria autuou 90 bares e festas 
clandest inas  em todo o 
estado paulista por desres-
peito às regras do Plano São 
Paulo. Segundo o governo 
paulista, foram autuados 
estabelecimentos cujo fun-
cionamento estava proibido 
no estado.

Durante os três dias vigo-
rou a volta de todo o estado 
à Fase 1-vermelha do Plano 
São Paulo, que prevê o fecha-
mento de todo o comércio 
e dos serviços, mantendo 
aberto apenas os que são 
considerados essenciais nas 

áreas de abastecimento, se-
gurança, logística e saúde.

A partir de hoje (28) até o 
dia 31 de dezembro, o estado 
volta à fase 3-amarela. Nes-
ta fase, bares, restaurantes, 
shoppings centers, comércio 
de rua, salões de beleza e 
barbearias podem reabrir, 
mas com limitação de 40% do 
público. Já entre os dias 1º e 3 
de janeiro, o governo paulista 
determinou novo retorno à 
fase vermelha.

O Plano São Paulo, ela-
borado para este momento 
de convivência com a pan-
demia do novo coronavírus, 
é dividido em cinco fases 
que vão do nível máximo 
de restrição de atividades 
não essenciais (vermelho) 
a etapas identificadas como 

controle (laranja), flexibili-
zação (amarelo), abertura 
parcial (verde) e normal 
controlado (azul). 

O descumprimento das 
regras estabelecidas no Plano 
São Paulo prevê multa de até 
R$ 276 mil ao estabelecimen-
to. Se ocorre aglomeração e 
falta de uso de máscara, a mul-
ta é de pouco mais de R$ 5 mil 
por estabelecimento. Pessoas 
que estejam descumprindo 
as regras podem ser multadas 
também em mais de R$ 524.

Pessoas que queiram de-
nunciar estabelecimentos de 
São Paulo por descumprimen-
to das regras sanitárias podem 
ligar para o telefone 0800-
771-3541, disque-denúncia da 
Vigilância Sanitária. A ligação 
é gratuita.

O Plano São Paulo, elaborado para este momento de convivência com a pandemia do novo coronavírus

ROVENA ROSA/AGÊNCIA BRASIL

H
oje (29), cerca 
de 3,2 milhões de 
pessoas nascidas 

em novembro receberão a 
última parcela do Auxílio 
Emergencial Extensão de R$ 
300 e outras 50,3 mil, também 
nascidas no referido mês, 
terão acesso aos últimos paga-
mentos do benefício no valor 
de R$ 600. Amanhã, recebem 
os beneficiários nascidos em 
dezembro. Para o grupo do 
Bolsa Família, os pagamentos 
do auxílio foram encerrados 
no último dia 23 e a partir de 
janeiro estes trabalhadores 
voltam a receber somente o 
valor original da ajuda finan-
ceira.

Os cenários econômico e 
sanitário do país e a decisão 
do governo de encerrar nesta 
quinta-feira (31) o pagamento 
do auxílio emergencial aos 
brasileiros que mais neces-
sitam de amparo do Execu-
tivo preocupam a Federação 
Nacional das Associações do 
Pessoal da Caixa Econômica 
Federal (Fenae). Além do au-
mento dos casos de covid-19 
[já são cerca de 7,5 milhões 
de ocorrências e mais de 191 
mil mortes pela doença], 
projeções feitas por diferen-
tes institutos e especialistas 
apontam para o crescimento 
da inflação e do desemprego 
no Brasil.

“Serão dezenas de mi-
lhares de pessoas jogadas na 
miséria”, alerta o presidente 
da Fenae, Sergio Takemoto, 
ao observar que a federação 
sempre defendeu a manuten-

ção do auxílio emergencial 
em R$ 600 mensais e en-
quanto durarem os efeitos da 
pandemia. De acordo com os 
calendários de pagamentos 
de hoje (28) e amanhã (29), 
os valores do benefício serão 
creditados em poupança so-
cial digital da Caixa; mas, os 
saques só estarão liberados a 
partir de 25 de janeiro.

“Quem mais sofre e con-
tinuará padecendo com esta 
crise sem precedentes e 
que tende a se arrastar no 
próximo ano é a população 
mais vulnerável”, ressalta o 
presidente da Fenae. “Nosso 
entendimento foi sempre 
para a continuidade do bene-
fício até que a economia te-
nha horizontes mais claros”, 
defende Takemoto.

POBREZA
Após o Fundo Monetário 

Internacional (FMI) afirmar 
que o fim do auxílio emergen-
cial pode fazer com que o Brasil 
alcance a marca de 24 milhões 
de pessoas em situação de ex-
trema pobreza [renda mensal 
até R$ 155], o pesquisador 
Vinícius Botelho, do Instituto 
Brasileiro de Economia da Fun-
dação Getúlio Vargas (Ibre/
FGV), divulgou, na última 
semana, a projeção de que 17 
milhões de brasileiros estarão 
nessa condição a partir do pró-
ximo mês de janeiro.

Segundo o estudo, isto re-
presentará 26,2% da população. 
Em setembro deste ano, mês 
seguinte à redução do valor do 
auxílio pela metade, tal percen-
tual ficou em 18,3%.
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TORPEDO
DA REDAÇÃO E COLABORADORES

BOLA FORA
O Secretário de Saúde, Marcos Palermo, anunciou o 

Centro da Juventude do Cidade Aracy como um dos cen-
tros de testagem de Covid-19. No entanto, o local está 
deteriorado e não possui sequer energia elétrica, internet 
e água. Apenas a piscina está funcionando. Como poderia 
abrigar um sérvio de saúde?

SUGESTÃO
Por exemplo, por que não utili-

zar o prédio da Unidade Básica de 
Saúde, que ainda não foi inaugurada 
no bairro Vida Nova São Carlos, 
como ponto de testagem a muníci-
pes? Inclusive, o prefeito Airton Gar-
cia já determinou a abertura do local 
o mais rápido possível. 

ESPECULAÇÕES
A cada dia, surgem novas espe-

culações de possíveis candidatos a 
deputado federal e estadual em São 
Carlos. Se todas forem verdadeiras, 
faltarão legendas para abrigar tan-
tas candidaturas. O pessoal está 
animado!

OBRAS
Um suposto início de obras, reali-

zado a partir de um aditamento sem 
a devida autorização, pode causar 
problemas a um membro do governo 
municipal. Aliás, tem momentos que 
o sujeito se sente o próprio prefeito 
e toma decisões da própria cabeça. 
Assim fica difícil...

ALTERAÇÕES
A Secretaria Municipal de Traba-

lho e Renda teve alteração em duas 
funções. O Diretor de Políticas de 
Trabalho Murilo Locatti Carvalho foi 
nomeado como Chefe de Gabinete 
e a Direção passará a ser exercida 
por Valdecyr Cipriano.

INVESTIMENTOS 
A Prefeitura irá investir  R$ 

3.840.000,00  na contratação de 
serviços de informática para licen-
ciamento de uso de sistemas de 
informação para gestão pública, 
na modalidade SAAS (Software 
as a Service - Software como 
Serviço). 

VACINAÇÃO
Após 24 horas do Governador 

João Doria anunciar a abertura do 
pré-cadastro de vacinação para 
crianças de 5 a 11 anos em São 
Paulo, a plataforma Vacina Já regis-
trou a marca de mais de 230 mil 
crianças cadastradas, com a média 
de 160 registros por minuto.

SACANAGEM
Mesmo com população maior, São 

Carlos irá receber do Governo de São 
Paulo três vezes menos testes rápidos 
do que Araraquara. A remessa de novos 
kits foi entregue pelo Ministério da Saúde 
ao Departamento Regional de Saúde da 
região Central (DRS-3), órgão sediado em 
Araraquara. Complicado...

ATENÇÃO
Vinte e quatro municípios paulistas 

não prestaram informações referentes às 
receitas, aos gastos e às ações de com-
bate à pandemia do novo coronavírus e 
estão inadimplentes perante o Tribunal de 
Contas do Estado de São Paulo (TCESP).

ATENÇÃO 2
O descumprimento da obrigação de 

responder ao questionário ‘Gestão de 
Enfrentamento da COVID-19’, com dados 
relativos aos recursos públicos empre-
gados em dezembro de 2021, poderá 
acarretar aos responsáveis pelos órgãos 
públicos a aplicação de multa, conforme 
previsto na Lei Complementar Estadual nº 
709, de 1993.
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Dormindo espiritualmente 
 

     Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, 
porque lhe são loucura; e não pode entendê-las, porque elas se 
discernem espiritualmente – 1 Coríntios 2:14 
 

     Há várias razões para as pessoas dormirem espiritualmente. A 
primeira razão é que eles não confiaram a Cristo como seu 
Salvador. A Bíblia nos diz que essas pessoas não têm apetite 
espiritual. 
 

     É assim que Paulo descreve uma pessoa que não entrou em 
uma relação pessoal com Cristo. Ela está dormindo 
espiritualmente, porque não entende as coisas de Deus, não faz 
sentido para ela.      
 

     Infelizmente, também podemos dormir espiritualmente, porque 
nossa adoração e discipulado são mais uma rotina do que um 
relacionamento. Nós nos levantamos, sentamos, oramos, 
cantamos, fingimos atenção, e vamos para casa. Às vezes, a 
familiaridade gera desprezo, ou pode trazer sono. 
 

     Acredito que uma das coisas que tem prejudicado a igreja é o 
nosso desejo de encobrir nosso pecado. Queremos que os outros 
pensem em nós como aqueles que estão "no topo". Queremos 
parecer "vitoriosos". Somos como pessoas que sofrem de um vício, 
que não estão dispostas a pedir ajuda. Passamos nossa vida 
negando que o pecado ainda tem poder em nós. 
 

     Devemos ser honestos sobre nosso pecado e nossos fracassos. 
Admitir ao Senhor e um ao outro, que lutamos e às vezes caímos. 
Devemos medir nossas vidas pela Palavra de Deus e sermos 
honestos sobre onde estamos. E uma vez que reconhecemos 
honestamente o nosso pecado, confessamos e nos arrependemos. 
Pecado não confessado é como um câncer. Se continuar sem 
tratamento, vai matá-lo. 
 

     Devemos confiar na obra do Senhor Jesus, para o perdão dos 
pecados e nos manter vigilantes. Que Deus nos ajude! 
 

Pastor Jahyr  

União Brasil 
deve ser 
oficializado 
em fevereiro
De acordo com José Pires 
(Carneirinho), resta apenas a parte 
burocrática para registro do partido

A 
fusão entre o Par-
tido Social Liberal 
(PSL) e o Demo-

cratas (DEM), que resultou 
no União Brasil, deverá ser 
oficializada até fevereiro 
deste ano. De acordo com 
José Pires (Carneirinho), 
atual presidente do PSL São 
Carlos, resta apenas a parte 

burocrática para registro do 
partido junto ao Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE). 

“A fusão já foi aprovada 
pelos partidos e só está 
aguardando a tramitação 
legal, que deve ser encer-
rada agora no início de feve-
reiro para que o novo par-
tido passe a existir. Portanto 

Em relação às eleições de 
2022, Pires ressaltou que o 
partido lançará candidatos 
de São Carlos. “Vamos lançar 
candidato a deputado estadual. 
Já estamos em conversas e no 
momento oportuno, após a ofi-
cialização da fusão, vamos dia-
logar com o grupo do diretório 
a respeito do melhor nome para 
disputar a eleição”. 

Questionado a respeito da 
possibilidade do ex-vereador 
Leandro Guerreiro ser candi-
dato pela legenda, Pires não 
descartou. “O ex-vereador 
Leandro já foi candidato a 
prefeito, foi testado nas urnas 
e pode ser um nome, caso haja 
consenso dentro do partido. 
Porém, ele já disse que é uma 
pessoa de grupo e vai acatar 
a melhor decisão para todos”. 

Por fim, Pires destacou o 
andamento dos projetos no 
segundo mandato do Prefeito 
Airton Garcia. “Com a reto-
mada do ano, os contratos 
estão sendo renovados. Esta-
mos realizando as obras de 
infraestrutura e combate às 
enchentes, após uma intensa 
luta do prefeito”. Carneirinho: expectativa é de partido ficar pronto em fevereiro

DEFINIÇÃO

Calendário eleitoral de 2022 é divulgado

VEJA AS DATAS:

restam apenas esses trâmi-
tes burocráticos junto ao 
Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE)”, disse Pires. 

Sobre a relação com o 
Diretório do DEM, Pires 
diz que tem boas expectati-
vas. “O pessoal do DEM são 
pessoas que conhecemos 
há um tempo, respeitamos, 
só tivemos divergência na 
parte política, pois apoia-
mos o Prefeito Airton Gar-
cia, enquanto eles apoiaram 
outro candidato. Porém, 
nunca existiu inimizade. 
Inclusive, o presidente do 
DEM, Cláudio Di Salvo, é 
amigo e já coordenou cam-
panha do Airton em 2008”.

Em relação a possível 
saída de parlamentares, Pires 
diz estar tranquilo. “Com a 
fusão, existe a janela para os 
vereadores saírem do par-
tido. Não tememos a saída 
de nenhum parlamentar, 
pois eles podem escolher 
o que for melhor para eles. 
Não posso responder pelos 
vereadores. Já convidamos 
o André Rebelo (DEM) para 
permanecer conosco”. 

O 
Plenário do Tribu-
nal Superior Eleito-
ral (TSE) aprovou, 

por unanimidade, o Calen-
dário Eleitoral das Eleições 
2022.

No dia 2 de outubro do 
próximo ano, os brasileiros 
vão às urnas para escolher 
presidente da República, 
governadores, senadores e 
deputados federais, estaduais 
e distritais. Eventual segundo 
turno para presidente e gover-
nador poderá ocorrer no 
dia 30 de outubro. As datas 
correspondem ao primeiro 
e último domingo do mês, 
conforme prevê a Constitui-
ção Federal. Os eleitos serão 
diplomados até o dia 19 de 
dezembro de 2022.

O relator, ministro Edson 
Fachin, afirmou que o obje-
tivo da resolução é a trans-
parência de todas as fases do 
processo eleitoral e lembrou 
que o calendário já começa 
este ano, uma vez que nesta 
sexta-feira (17) vence o 
prazo estipulado para que 
os tribunais eleitorais anun-
ciem os juízes auxiliares res-
ponsáveis pelas representa-
ções, reclamações e pedidos 
de direito de resposta (Lei 
9.504/1997, art. 96, § 3º) 
durante a campanha.

Desde 01 de janeiro 1º de 
janeiro, está proibida a distri-
buição gratuita de bens, valo-
res ou benefícios por parte da 
Administração Pública, exceto 
em casos como calamidade 
pública, estado de emergên-
cia e execução orçamentária 
do exercício anterior.

O presidente do TSE, 
ministro Luís Roberto Bar-
roso, agradeceu ao ministro 
Edson Fachin e aos servido-
res do gabinete responsáveis 

3 DE MARÇO
Início da janela partidária, dentro da qual, até 1º de 
abril de 2022, considera-se justa causa a mudança de 
partido pelas detentoras ou detentores de cargo de depu-
tado federal, estadual e distrital para concorrer a eleição 
majoritária ou proporcional.

1º DE ABRIL
Último dia da janela de migração partidária em que 
se considera justa causa a mudança de partido pelas 
detentoras ou detentores de cargo de deputado federal, 
estadual e distrital para concorrer a eleição majoritária 
ou proporcional

2 DE ABRIL
Todos os partidos políticos e federações que pretendam 
participar das eleições de 2022 devem ter obtido registro 
de seus estatutos no Tribunal Superior Eleitoral
Candidatas e candidatos a cargo eletivo nas eleições de 
2022 devem ter domicílio eleitoral na circunscrição na 
qual desejam concorrer e estar com a filiação deferida 
pelo partido, desde que o estatuto partidário não esta-
beleça prazo superior

Presidente da República, as Governadoras ou os Gover-
nadores de Estado e do Distrito Federal e as Prefeitas e 
os Prefeitos devem renunciar aos respectivos mandatos, 
caso pretendam concorrer a outros cargos

4 DE MAIO
Último dia para a eleitora ou o eleitor solicitar operações 
de alistamento, transferência e revisão

15 DE MAIO
Data a partir da qual é permitida a campanha de arre-
cadação prévia de recursos na modalidade de financia-
mento coletivo, observadas a vedação a pedido de voto 
e as regras relativas à propaganda eleitoral na internet

30 DE JUNHO
Data a partir da qual é vedado às emissoras de rádio e de 
televisão transmitir programa apresentado ou comentado 
por pré-candidata ou pré-candidato

2 DE JULHO
Agentes públicos não poderão mais nomear, contratar ou, 
de qualquer forma, admitir, demitir servidora ou servidor 
público; realizar transferência voluntária de recursos da 
União aos estados e municípios e dos estados aos municí-
pios; autorizar publicidade institucional dos atos, progra-
mas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos; 
fazer pronunciamento em cadeia de rádio e de televisão, 
fora do horário eleitoral gratuito; contratação de shows 
artísticos pagos com recursos públicos.

Data a partir da qual é vedada a candidatos comparecer 
a inaugurações de obras públicas.

12 DE JULHO
Data a partir da qual, até 18 de agosto de 2022, a elei-
tora ou o eleitor poderá habilitar-se perante a Justiça 
Eleitoral para votar em trânsito, indicando o local em 
que pretende votar, assim como alterar ou cancelar sua 

habilitação, caso já o tenha requerido

20 DE JULHO
Data a partir da qual, até 5 de agosto de 2022, é permi-
tida a realização de convenções destinadas a deliberar 
sobre coligações e a escolher candidatas e candidatos

Data a partir da qual é assegurado o exercício do direito 
de resposta à candidata, ao candidato, ao partido político, 
à federação de partidos ou à coligação atingidos

5 DE AGOSTO
Último dia para a realização de convenções pelos partidos 
políticos e pelas federações destinadas a deliberar sobre 
coligações e a escolher candidatas e candidatos

15 DE AGOSTO
Último dia para os partidos políticos, as federações e 
as coligações requererem o registro de candidatas e 
candidatos

16 DE AGOSTO
Data a partir da qual será permitida a propaganda elei-
toral, inclusive na internet

12 de setembro
Data em que todos os pedidos de registro devem estar 
julgados pelos tribunais regionais eleitorais e pelo Tribunal 
Superior Eleitoral, e publicadas as respectivas decisões

29 DE SETEMBRO
Último dia para a realização de debate no rádio e na 
televisão, admitida sua extensão até as 7h do dia 30 de 
setembro de 2022

1° DE OUTUBRO
Último dia para propaganda eleitoral do 1º turno.

2 DE OUTUBRO
Data em que se realizará a votação do primeiro turno das 
eleições, por sufrágio universal e voto direto e secreto.

7 DE OUTUBRO
Data a partir da qual, até 28 de outubro de 2022, será 
veiculada propaganda eleitoral gratuita no rádio e na 
televisão relativa ao segundo turno

29 DE OUTUBRO
Último dia para propaganda eleitoral do 2º turno.

30 de outubro
Data em que se realizará a votação do segundo turno das 
eleições, por sufrágio universal e voto direto e secreto.

1° DE DEZEMBRO
Último dia para a eleitora ou o eleitor que deixou de votar 
no primeiro turno das eleições apresentar, em qualquer 
cartório eleitoral, ou pelo serviço disponível no sítio ele-
trônico do TSE e dos TREs, justificativa fundamentada ao 
juízo eleitoral

19 DE DEZEMBRO
Último dia para a diplomação das eleitas e dos eleitos.

pelo “primoroso e exaustivo 
trabalho que desenvolveu 
ao longo dos meses para 
que pudéssemos completar 

este ano, véspera de ano 
eleitoral, com todas as reso-
luções devidamente elabo-
radas e aprovadas para que 

possamos ter um quadro 
jurídico totalmente estável e 
seguro para a eleições demo-
cráticas de 2022”.

D4Sign abc15cc9-bbd8-46a2-8c64-8ac2b1e9a6ef - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.



AA     Terça-feira, 29
Dezembro de 2020

www.jornalpp.com.br
B-3ECONOMIA

Av. São Carlos, 2690 - Centro  (16) 3416-4854

Estamos de Volta

@hotelanaca

Diárias
Á Partir

Mercado prevê 
que inflação 
ficará em 
4,39% este ano
Indicador ultrapassa centro da meta de 
inflação, definida pelo Conselho Monetário 
Nacional para este ano, de 4%

O 
Banco Central (BC) 
manteve a estimati-
va do Índice Nacio-

nal de Preços ao Consumidor 
Amplo (IPCA – a inflação 
oficial do país) em 4,39%, em 
relação à semana passada, de 
acordo com informações di-
vulgadas pelo Boletim Focus. 
Com periodicidade semanal, o 
documento reúne as projeções 
para os principais indicadores 
da economia.

O indicador ultrapassa o 
centro da meta de inflação, de-
finida pelo Conselho Monetá-
rio Nacional para este ano, de 

4%. Se considerada a margem 
de 1,5 ponto percentual para 
cima ou para baixo, o índice, 
porém, permanece dentro da 
meta, já que pode variar de 
2,5% a 5,5%.

A projeção para 2021 
foi reduzida, de 3,37% para 
3,34%. Já o índice esperado 
para 2022 e 2023 permaneceu 
inalterado, de 3,50% e 3,25%, 
respectivamente.

Outro parâmetro adotado 
pelo mercado financeiro é a 
taxa básica de juros, a Selic, 
que consiste no principal ins-
trumento usado pelo BC para 

Semanalmente, Boletim Focus do Banco Central reúne projeções para
 principais indicadores da economia

MARCELO CASAL/ABR

como o risco de inadimplên-
cia, a margem de lucro e des-
pesas administrativas.

Quando o Copom aumenta 
a taxa básica de juros, a fina-
lidade é conter a demanda 
aquecida, e isso causa reflexos 
nos preços porque os juros 
mais altos encarecem o cré-
dito e estimulam a poupança. 
Quando a Selic é mantida, o 
comitê considera que ajustes 
anteriores foram suficientes 
para manter a inação sob 
controle.

PIB
O mercado financeiro 

manteve em 4,40% o valor 
referente à retração da eco-
nomia, mensurada a partir do 
Produto Interno Bruto (PIB), 
que resulta da soma de todas 
as riquezas do país. A expecta-
tiva de crescimento para 2021, 
por sua vez, permaneceu sem 
ajustes, em 3,5%. Para os anos 
de 2022, o ajuste é 3,46% para 
3,49%, enquanto manteve em 
2,50% para 2023.

Segundo o boletim Focus, 
a cotação do dólar para o final 
deste ano apresentou leve 
queda, de R$ 5,15 para R$ 
5,14. Para o m de 2021, o BC 
manteve em R$ 5, enquanto 
diminuiu de R$ 4,98 para R$ 
4,95 o valor estimado para 
2022.

alcançar a meta de inação. 
Nesta edição, a taxa prevista 
para 2021 foi elevada de 3% 
para 3,13% ao ano.

Quanto a 2022 e 2023, a 
expectativa é de que seja de 
4,5% ao ano e 6% ao ano.

No último dia 9, o Co-
mitê de Política Monetária 
(Copom) do BC anunciou a 
decisão, tomada em unani-
midade, de manter a Selic em 
2% ao ano. A redução da Selic 
favorece o barateamento do 

crédito e leva a um menor 
controle da inação, o que esti-
mula a produção e o consumo. 
Apesar disso, os bancos consi-
deram também outros fatores 
na hora de definir os juros 
cobrados dos consumidores, 

NAÇÕES UNIDAS

Sancionado remanejamento de R$ 3,3 bi a órgãos internacionais

U
m remanejamento 
de recursos do Or-
çamento de 2020 

evitará que o Brasil que ina-
dimplente com organismos 
internacionais. O presidente 
Jair Bolsonaro sancionou pro-
jeto de lei com crédito suple-
mentar, que realoca recursos.

Os recursos virão de dota-
ções orçamentárias cancela-
das, sem impacto para outros 
programas do governo. Por 
envolver remanejamento de 
verbas, o crédito suplementar 

não tem impacto no cum-
primento do teto federal de 
gastos.

Com a sanção do crédi-
to, o Brasil afastou o risco 
de ficar inadimplente com 
a Organização das Nações 
Unidas (ONU). Caso o go-
verno brasileiro não pagas-
se a dívida até o m do ano, 
o país correria o risco de 
perder direito de voto nas 
Nações Unidas em 2021. O 
Brasil tinha de pagar pelo 
menos US$ 113,5 milhões 

de uma dívida de US$ 390 
milhões com a ONU para 
não ser afetado.

Além da ONU, o remane-
jamento cobrirá dívidas com 
a Organização dos Estados 
Americanos (OEA) e cerca 
de 30 organismos internacio-
nais. O crédito suplementar 
também beneficia órgãos 
nacionais, como o Instituto 
Nacional de Colonização e 
Reforma Agrária (Incra) e o 
Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística (IBGE).

PANDEMIA

Japão se divide sobre 
ajustes a estímulo econômico

Brasil 
afastou o 
risco de ficar 
inadimplente 
com a 
Organização 
das Nações 
Unidas

LUKAS JACKSON/REUTERSD/ABR

A
s autoridades do 
Banco do Japão 
(BOJ, na sigla em 

inglês) estavam divididas 
em relação a até onde ir no 
ajuste de seu programa de es-
tímulo, com alguns pedindo 
uma revisão de sua estratégia 
para atingir 2% de inflação, 
mostrou um resumo das 
opiniões compartilhadas na 
reunião de revisão de juros 
de dezembro.

O exame da política mo-
netária se concentrará em 
ajustar as compras do BOJ de 
fundos negociados em bolsa 
(ETF, na sigla em inglês) e 
operações para controlar a 
curva de juros, de acordo com 
o resumo da reunião de 17 e 
18 de dezembro, divulgado 
nesta segunda-feira.

O presidente do BOJ, Ha-
ruhiko Kuroda, disse que a 
revisão da política monetária 

não levará a grandes mudan-
ças no controle da curva de ju-
ros, e, em vez disso, focará no 
ajuste minucioso da estrutura 
para torná-la mais sustentável.

Mas alguns membros do 
conselho do BOJ pediram 
uma revisão mais ambiciosa, 
já que o impacto da Covid-19 

no crescimento aumentou os 
temores de um retorno à de-
flação, mostrou o documento.

“Para evitar um retorno à 
deflação, o BOJ deve avaliar 
sua estratégia, ferramentas e 
comunicação para atingir sua 
meta de preço”, mostrou uma 
opinião citada. 

Haruhiko Kuroda disse que revisão da política monetária não levará a 
grandes mudanças no controle da curva de juros
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que inflação 
ficará em 
4,39% este ano
Indicador ultrapassa centro da meta de 
inflação, definida pelo Conselho Monetário 
Nacional para este ano, de 4%
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Banco Central (BC) 
manteve a estimati-
va do Índice Nacio-

nal de Preços ao Consumidor 
Amplo (IPCA – a inflação 
oficial do país) em 4,39%, em 
relação à semana passada, de 
acordo com informações di-
vulgadas pelo Boletim Focus. 
Com periodicidade semanal, o 
documento reúne as projeções 
para os principais indicadores 
da economia.

O indicador ultrapassa o 
centro da meta de inflação, de-
finida pelo Conselho Monetá-
rio Nacional para este ano, de 

4%. Se considerada a margem 
de 1,5 ponto percentual para 
cima ou para baixo, o índice, 
porém, permanece dentro da 
meta, já que pode variar de 
2,5% a 5,5%.

A projeção para 2021 
foi reduzida, de 3,37% para 
3,34%. Já o índice esperado 
para 2022 e 2023 permaneceu 
inalterado, de 3,50% e 3,25%, 
respectivamente.

Outro parâmetro adotado 
pelo mercado financeiro é a 
taxa básica de juros, a Selic, 
que consiste no principal ins-
trumento usado pelo BC para 

Semanalmente, Boletim Focus do Banco Central reúne projeções para
 principais indicadores da economia

MARCELO CASAL/ABR

como o risco de inadimplên-
cia, a margem de lucro e des-
pesas administrativas.

Quando o Copom aumenta 
a taxa básica de juros, a fina-
lidade é conter a demanda 
aquecida, e isso causa reflexos 
nos preços porque os juros 
mais altos encarecem o cré-
dito e estimulam a poupança. 
Quando a Selic é mantida, o 
comitê considera que ajustes 
anteriores foram suficientes 
para manter a inação sob 
controle.

PIB
O mercado financeiro 

manteve em 4,40% o valor 
referente à retração da eco-
nomia, mensurada a partir do 
Produto Interno Bruto (PIB), 
que resulta da soma de todas 
as riquezas do país. A expecta-
tiva de crescimento para 2021, 
por sua vez, permaneceu sem 
ajustes, em 3,5%. Para os anos 
de 2022, o ajuste é 3,46% para 
3,49%, enquanto manteve em 
2,50% para 2023.

Segundo o boletim Focus, 
a cotação do dólar para o final 
deste ano apresentou leve 
queda, de R$ 5,15 para R$ 
5,14. Para o m de 2021, o BC 
manteve em R$ 5, enquanto 
diminuiu de R$ 4,98 para R$ 
4,95 o valor estimado para 
2022.

alcançar a meta de inação. 
Nesta edição, a taxa prevista 
para 2021 foi elevada de 3% 
para 3,13% ao ano.

Quanto a 2022 e 2023, a 
expectativa é de que seja de 
4,5% ao ano e 6% ao ano.

No último dia 9, o Co-
mitê de Política Monetária 
(Copom) do BC anunciou a 
decisão, tomada em unani-
midade, de manter a Selic em 
2% ao ano. A redução da Selic 
favorece o barateamento do 

crédito e leva a um menor 
controle da inação, o que esti-
mula a produção e o consumo. 
Apesar disso, os bancos consi-
deram também outros fatores 
na hora de definir os juros 
cobrados dos consumidores, 
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evitará que o Brasil que ina-
dimplente com organismos 
internacionais. O presidente 
Jair Bolsonaro sancionou pro-
jeto de lei com crédito suple-
mentar, que realoca recursos.

Os recursos virão de dota-
ções orçamentárias cancela-
das, sem impacto para outros 
programas do governo. Por 
envolver remanejamento de 
verbas, o crédito suplementar 

não tem impacto no cum-
primento do teto federal de 
gastos.

Com a sanção do crédi-
to, o Brasil afastou o risco 
de ficar inadimplente com 
a Organização das Nações 
Unidas (ONU). Caso o go-
verno brasileiro não pagas-
se a dívida até o m do ano, 
o país correria o risco de 
perder direito de voto nas 
Nações Unidas em 2021. O 
Brasil tinha de pagar pelo 
menos US$ 113,5 milhões 

de uma dívida de US$ 390 
milhões com a ONU para 
não ser afetado.

Além da ONU, o remane-
jamento cobrirá dívidas com 
a Organização dos Estados 
Americanos (OEA) e cerca 
de 30 organismos internacio-
nais. O crédito suplementar 
também beneficia órgãos 
nacionais, como o Instituto 
Nacional de Colonização e 
Reforma Agrária (Incra) e o 
Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística (IBGE).

PANDEMIA

Japão se divide sobre 
ajustes a estímulo econômico

Brasil 
afastou o 
risco de ficar 
inadimplente 
com a 
Organização 
das Nações 
Unidas

LUKAS JACKSON/REUTERSD/ABR

A
s autoridades do 
Banco do Japão 
(BOJ, na sigla em 

inglês) estavam divididas 
em relação a até onde ir no 
ajuste de seu programa de es-
tímulo, com alguns pedindo 
uma revisão de sua estratégia 
para atingir 2% de inflação, 
mostrou um resumo das 
opiniões compartilhadas na 
reunião de revisão de juros 
de dezembro.

O exame da política mo-
netária se concentrará em 
ajustar as compras do BOJ de 
fundos negociados em bolsa 
(ETF, na sigla em inglês) e 
operações para controlar a 
curva de juros, de acordo com 
o resumo da reunião de 17 e 
18 de dezembro, divulgado 
nesta segunda-feira.

O presidente do BOJ, Ha-
ruhiko Kuroda, disse que a 
revisão da política monetária 

não levará a grandes mudan-
ças no controle da curva de ju-
ros, e, em vez disso, focará no 
ajuste minucioso da estrutura 
para torná-la mais sustentável.

Mas alguns membros do 
conselho do BOJ pediram 
uma revisão mais ambiciosa, 
já que o impacto da Covid-19 

no crescimento aumentou os 
temores de um retorno à de-
flação, mostrou o documento.

“Para evitar um retorno à 
deflação, o BOJ deve avaliar 
sua estratégia, ferramentas e 
comunicação para atingir sua 
meta de preço”, mostrou uma 
opinião citada. 

Haruhiko Kuroda disse que revisão da política monetária não levará a 
grandes mudanças no controle da curva de juros
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Lucão Fernandes questiona Saúde sobre 
Campanha de Vacinação contra a Covid-19
“Queremos saber se São Carlos está preparado para essa vacinação”, destacou o vereador

O 
presidente da Câ-
mara Municipal de 
São Carlos, verea-

dor Lucão Fernandes (MDB), 
solicitou informações ao De-
partamento de Vigilância em 
Saúde, da Secretaria Munici-
pal de Saúde, sobre a Cam-
panha de Vacinação contra a 
Covid-19.

De acordo com o parla-
mentar, recentemente, o go-
vernador João Doria anunciou 
a chegada do terceiro lote com 
2 milhões de doses prontas da 
vacina Coronavac, contra o 
coronavírus, desenvolvida em 
parceria com o Instituto Bu-
tantan e que, até o momento, o 
Estado já detém 3,12 milhões 
de doses disponíveis para uso 
imediato tão logo haja autori-
zação da Anvisa (Agência Na-
cional de Vigilância Sanitária). 

“O governador reafirmou 
no dia 14 desse mês, que 
manterá para 25 de janeiro 
a previsão para o começo da 
vacinação contra a COVID-19 
no Estado. Queremos saber 
se São Carlos está preparado 

e das vacinas para a campanha 
contra a COVID-19; se será re-
alizada a ampliação do horário 
das salas de vacinação para a 
administração das doses de 
vacina contra a COVID-19; 
entre outras.

“A produção local também 
já começou, com a chegada 
de matéria-prima para enva-
se e rotulagem na fábrica de 
imunizantes do instituto e o 
diretor do Instituto Butantan, 
Dimas Covas, informou que 
no dia 15 de janeiro, que 
teremos prontas para uso 9 
milhões de doses. No começo 
de fevereiro, 22 milhões de 
doses e, no dia 15 de março, 
outras 15 milhões. Com base 
em todas essas informações é 
importante que tenhamos as 
respostas para nossos ques-
tionamentos e, por fim, saber-
mos se estamos preparados 
para a campanha de vacinação 
contra a COVID-19”, enfati-
zou Lucão Fernandes.

O vereador também quer 
saber se além das Unidades 
de Saúde, será montado ou-

tros pontos na cidade para 
a administração das vacinas 
para a população; se o mu-
nicípio dispõe de insumos 
para a aplicação das doses 
de vacinação, como seringas, 
agulhas, luvas, algodão, caixa 
para descarte das seringas e 
agulhas. “Além disso, a cidade 
tem EPIs [equipamentos de 
proteção individual] em quan-
tidade suficiente para suprir 
necessidade dos trabalhadores 
que estarão atuando durante a 
campanha?”, indagou.

O parlamentar ressalta que 
o objetivo das informações é 
de enaltecer o brilhante tra-
balho da Secretaria Municipal 
da Saúde, em especial, do 
Departamento de Vigilância 
em Saúde no enfrentamento 
da pandemia de COVID-19. 
“Se a gente constatar que há 
a necessidade de buscarmos 
apoio junto aos órgãos compe-
tentes para que se inicie com 
maior celeridade a imunização 
de nossa população, nos colo-
camos à inteira disposição”, 
afirmou.

para essa vacinação”, destacou 
Lucão.

Entre os questionamentos, 
o vereador quer saber se a 
cidade tem local apropriado 

para deixar as doses oriundas 
do Estado aos Municípios para 
a realização da campanha; se 
conta com carro adequado 
para fazer a logística de distri-

buição das doses de vacina às 
Unidades de Saúde; se há em 
todas as Unidades de Saúde 
equipamentos para o armaze-
namento das vacinas de rotina 

O vereador quer saber se a cidade tem local apropriado para deixar as doses oriundas 
do Estado aos Municípios para a realização da campanha
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SP: 90 bares e festas são autuados 
por descumprir regras sanitárias

AUXÍLIO EMERGENCIAL 

“Serão dezenas de milhares de pessoas 
jogadas na miséria”, alerta Fenae

POR ELAINE PATRICIA CRUZ –
AGÊNCIA BRASIL 

E
ntre os dias 25 e 
27 de dezembro, a 
Vigilância Sanitá-

ria autuou 90 bares e festas 
clandest inas  em todo o 
estado paulista por desres-
peito às regras do Plano São 
Paulo. Segundo o governo 
paulista, foram autuados 
estabelecimentos cujo fun-
cionamento estava proibido 
no estado.

Durante os três dias vigo-
rou a volta de todo o estado 
à Fase 1-vermelha do Plano 
São Paulo, que prevê o fecha-
mento de todo o comércio 
e dos serviços, mantendo 
aberto apenas os que são 
considerados essenciais nas 

áreas de abastecimento, se-
gurança, logística e saúde.

A partir de hoje (28) até o 
dia 31 de dezembro, o estado 
volta à fase 3-amarela. Nes-
ta fase, bares, restaurantes, 
shoppings centers, comércio 
de rua, salões de beleza e 
barbearias podem reabrir, 
mas com limitação de 40% do 
público. Já entre os dias 1º e 3 
de janeiro, o governo paulista 
determinou novo retorno à 
fase vermelha.

O Plano São Paulo, ela-
borado para este momento 
de convivência com a pan-
demia do novo coronavírus, 
é dividido em cinco fases 
que vão do nível máximo 
de restrição de atividades 
não essenciais (vermelho) 
a etapas identificadas como 

controle (laranja), flexibili-
zação (amarelo), abertura 
parcial (verde) e normal 
controlado (azul). 

O descumprimento das 
regras estabelecidas no Plano 
São Paulo prevê multa de até 
R$ 276 mil ao estabelecimen-
to. Se ocorre aglomeração e 
falta de uso de máscara, a mul-
ta é de pouco mais de R$ 5 mil 
por estabelecimento. Pessoas 
que estejam descumprindo 
as regras podem ser multadas 
também em mais de R$ 524.

Pessoas que queiram de-
nunciar estabelecimentos de 
São Paulo por descumprimen-
to das regras sanitárias podem 
ligar para o telefone 0800-
771-3541, disque-denúncia da 
Vigilância Sanitária. A ligação 
é gratuita.

O Plano São Paulo, elaborado para este momento de convivência com a pandemia do novo coronavírus

ROVENA ROSA/AGÊNCIA BRASIL

H
oje (29), cerca 
de 3,2 milhões de 
pessoas nascidas 

em novembro receberão a 
última parcela do Auxílio 
Emergencial Extensão de R$ 
300 e outras 50,3 mil, também 
nascidas no referido mês, 
terão acesso aos últimos paga-
mentos do benefício no valor 
de R$ 600. Amanhã, recebem 
os beneficiários nascidos em 
dezembro. Para o grupo do 
Bolsa Família, os pagamentos 
do auxílio foram encerrados 
no último dia 23 e a partir de 
janeiro estes trabalhadores 
voltam a receber somente o 
valor original da ajuda finan-
ceira.

Os cenários econômico e 
sanitário do país e a decisão 
do governo de encerrar nesta 
quinta-feira (31) o pagamento 
do auxílio emergencial aos 
brasileiros que mais neces-
sitam de amparo do Execu-
tivo preocupam a Federação 
Nacional das Associações do 
Pessoal da Caixa Econômica 
Federal (Fenae). Além do au-
mento dos casos de covid-19 
[já são cerca de 7,5 milhões 
de ocorrências e mais de 191 
mil mortes pela doença], 
projeções feitas por diferen-
tes institutos e especialistas 
apontam para o crescimento 
da inflação e do desemprego 
no Brasil.

“Serão dezenas de mi-
lhares de pessoas jogadas na 
miséria”, alerta o presidente 
da Fenae, Sergio Takemoto, 
ao observar que a federação 
sempre defendeu a manuten-

ção do auxílio emergencial 
em R$ 600 mensais e en-
quanto durarem os efeitos da 
pandemia. De acordo com os 
calendários de pagamentos 
de hoje (28) e amanhã (29), 
os valores do benefício serão 
creditados em poupança so-
cial digital da Caixa; mas, os 
saques só estarão liberados a 
partir de 25 de janeiro.

“Quem mais sofre e con-
tinuará padecendo com esta 
crise sem precedentes e 
que tende a se arrastar no 
próximo ano é a população 
mais vulnerável”, ressalta o 
presidente da Fenae. “Nosso 
entendimento foi sempre 
para a continuidade do bene-
fício até que a economia te-
nha horizontes mais claros”, 
defende Takemoto.

POBREZA
Após o Fundo Monetário 

Internacional (FMI) afirmar 
que o fim do auxílio emergen-
cial pode fazer com que o Brasil 
alcance a marca de 24 milhões 
de pessoas em situação de ex-
trema pobreza [renda mensal 
até R$ 155], o pesquisador 
Vinícius Botelho, do Instituto 
Brasileiro de Economia da Fun-
dação Getúlio Vargas (Ibre/
FGV), divulgou, na última 
semana, a projeção de que 17 
milhões de brasileiros estarão 
nessa condição a partir do pró-
ximo mês de janeiro.

Segundo o estudo, isto re-
presentará 26,2% da população. 
Em setembro deste ano, mês 
seguinte à redução do valor do 
auxílio pela metade, tal percen-
tual ficou em 18,3%.

Domingo, 16
janeiro de 2022
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EDUCAÇÃO MUNICIPAL: 
Orçamento e aplicação de recursos em 2021
A 

Secretaria Muni-
cipal de Educação 
(SME) possui o 

segundo maior orçamento 
da Prefeitura de São Car-
los. No ano de 2021 foram 
previstos R$ 217 milhões, 
mas houve um aumento de 
receita e o efetivo foi para 
R$ 244 milhões.  Desse 
total, 70% é gasto com folha 
de pagamento de pessoal 
dos servidores ligados à 
Educação e o restante é o 
gasto aplicado com: despe-
sas obrigatórias, transporte, 
obras, operações de crédito, 
etc.

No ano de 2021,  no 
primeiro semestre, as uni-
dades escolares atuaram 
com ensino remoto devido 
à pandemia da Covid-19 
e no segundo semestre 
atuaram de forma híbrida 
(presencial e remota) e 
foi planejado e realizado o 
retorno gradual do ensino 
presencial.

Das 60 escolas da rede 
municipal de São Carlos, 
70% delas possuem mais 
de 20 anos de uso e fica-
ram mais de um ano fecha-
das. Isso ocasionou muitos 
problemas prediais, além 
de ocorrências de vários 
furtos.

A SME, no ano de 2021, 
teve foco na adequação das 
escolas de forma emer-
gencial e no planejamento 
das reformas de curto e 
médio prazos por meio de 
um projeto de manutenção 
preventiva e corretiva com 
uma licitação encaminhada 
em junho de 2021 e que 
foi finalizada em janeiro 
de 2022 no valor de R$ 6 
milhões, dando uma grande 
expectativa de que em 2022 
serão completadas as refor-
mas necessárias nas escolas.

Também em 2021 foi 
mobilizada a equipe técnica 

da SME para dar todo apoio 
e acolhimento referentes às 
questões pedagógicas e de 
supervisão escolar tendo 
em vista o grande preju-
ízo de desenvolvimento e 
aprendizagem dos estudan-
tes devido à pandemia. 

Assim, o trabalho da 
SME foi realizado no sen-
tido de cumprir as deman-
das e, principalmente, as 
questões legais referentes 
à Educação, pois a Consti-
tuição Federal estabelece a 
aplicação mínima anual na 
Educação de 25% decor-
rentes da receita resultante 
de impostos municipais e 
transferências do Estado e 
da União.

O cenário da Covid-19 
trouxe fatores inesperados 
para a adequação de recei-
tas e despesas, impactando 
nesse índice exigido para o 
município. 

Assim, surgiu a Proposta 
de Emenda à Constituição 
(PEC) 13/2021, que isenta 
gestores públicos de res-
ponsabilidade pela não apli-
cação de percentuais míni-
mos de gastos em Educação 
em 2020 e 2021, e a com-
pensação financeira deverá 
ser feita até 2023. 

Essa PEC foi aprovada 
pelo Senado Federal e foi 
encaminhada para a Câmara 
dos Deputados e o texto 
deve ser uma das priorida-
des no retorno dos depu-
tados federais às sessões 
plenárias depois do recesso 
para sua aprovação.

Segundo a Frente Nacio-
nal dos Prefeitos (FNP), 
que acompanha os trâmites 
no Congresso Nacional para 
a aprovação da PEC-13, de 
cada 10 municípios brasilei-
ros 8 não devem conseguir 
alcançar o índice exigido 
pela Constituição. Tam-
bém, segundo o Tribunal 

significativa na porcenta-
gem de aplicação;

A dificuldade imposta 
pela Lei Complementar nº 
173/2020 que impediu até 
31/12/2021 reajustes sala-
riais, novas contratações de 
servidores, triênio, etc.

Ocorreu um aumento de 
14,3% no Fundo de Manu-
tenção e Desenvolvimento 
da Educação Básica (FUN-
DEB) em relação ao pre-
visto, totalizando R$ 102,3 
milhões efetivos, sendo 
que foram aplicados desse 
recurso 91,45% em folha de 
pagamento e o restante será 
repassado para ser utilizado 
em 2022, de acordo com a 
nova legislação.

Ocorreu um aumento 
de arrecadação em receita 
líquida de R$ 68,1 milhões 
no município, incidindo 
principalmente no segundo 
semestre de 2021, sendo 
que se teria que aplicar 
25% desse recurso (R$ 17 
milhões) em Educação e 
que somente em setembro 
identificou-se parte desse 
crescimento e foram reali-
zadas licitações e aplicações 
necessárias e adequadas 
possíveis para o período 
com esse recurso extra.

A secretária de Educa-
ção, Professora Wanda Hof-
fmann, reconhece que 2021 
foi um ano de desafios. A 
Prefeitura de São Carlos, 
no último ano do primeiro 
mandato do Prefeito Airton 
Garcia Ferreira, em 2020, 
já havia sofrido o impacto 
das restrições propostas 
pela pandemia e sabia das 
dificuldades diante de uma 
legislação que impediu a 
administração de avançar 
dentro do que foi planejado. 

Por outro lado, todos 
os projetos da SME foram 
formulados com base no 
planejamento, na execu-
ção responsável de ações e 
na seriedade da gestão dos 
recursos,  considerando 
sempre a Educação como 
uma prioridade, pensando 
no bem-estar dos servi-
dores municipais  como 
um fator preponderante e, 
por excelência, garantindo 
a integridade física dos 

estudantes para que con-
sigam alcançar o futuro de 
forma promissora e o for-
talecimento do processo de 
aprendizagem.

Para Wanda Hoffmann, 
a colaboração da Câmara 
Municipal em aprovar a 
suplementação de recursos 
ao orçamento de 2021 para 
que a Educação pudesse 
realizar as aplicações possí-
veis dos recursos extras que 
surgiram foi essencial, uma 
vez que todos vereadores 
se mostraram preocupados 
com os rumos da Educação 
no município.

“Foi um desafio realizar 
as aplicações necessárias, 
entretanto não foi possí-
vel investir os recursos em 
sua totalidade, pois, pelo 
montante, há necessidade 
de planejamento e tempo 
para se fazer uma licitação 
e, assim, optamos por não 
fazer gastos deliberados e 
apressados de final de ano, 
‘torrar o dinheiro’ sem cri-
tério apenas para cumprir 
a aplicação em 2021, tendo 
em vista a possibilidade 
desse gasto ser repassado 
para 2022 com a PEC-13 
com muita responsabilidade 
de gestão, economicidade 
e atendimento adequado 
ao que realmente a Educa-
ção precisa”, afirma Wanda 
Hoffmann.

Em 2022, a Secretaria 
Municipal  de Educação 
prevê investimentos em 15 
escolas que serão amplia-
das e novas reformas serão 
realizadas em outras uni-
dades escolares, conforme 
o planejamento realizado 
pela equipe técnica, como 
também será inaugurada em 
fevereiro de 2022 uma nova 
escola no Jardim Zavaglia.

“Apesar de todas as difi-
culdades enfrentadas, o tra-
balho de toda a equipe da 
SME foi contínuo e diário 
em 2021 para correspon-
der às demandas e buscar 
melhorias para a Educação 
municipal e será também 
em 2022 com uma expecta-
tiva bastante positiva para 
São Carlos avançar ainda 
mais”, conclui a secretária 
Wanda Hoffmann.

de Contas do Estado de 
São Paulo (TCE-SP), que 
acompanha os gastos em 
Educação, assim como toda 
a execução orçamentária 
do município, indicou no 
decorrer de 2021 que dos 
645 municípios paulistas, 
478 terão dificuldades na 
aplicação dos 25%.

Em relação ao municí-
pio de São Carlos, a Prefei-
tura aplicou 23,58% empe-
nhado em Educação, o que 
corresponde a R$ 168,6 
milhões,  restando para 

ser compensado em 2022 
a diferença de 1,42% (R$ 
10,1 milhões), valor que 
será integrado aos recursos 
do orçamento de 2022.

Segundo a SME, quatro 
fatores principais impos-
sibilitaram o município de 
alcançar o índice mínimo 
pretendido.

Não foram pagos o 14º 
salário e o prêmio assi-
duidade em 2021 aos 1,9 
mil servidores da Educa-
ção, sendo este recurso 
com uma representação 

Secretária da Educação, Wanda Hoffmann

SAÚDE

Deputados Kim Kataguiri e Arthur do Val destinam R$ 150 mil 
para São Carlos atendendo pedido do vereador Bruno Zancheta

A
t e n d e n d o  o 
pedido do Vere-
ador Bruno Zan-

cheta (PL), os Deputados 
Kim Kataguiri (DEM) e 
Arthur do Val (PATRIOTA), 
destinaram R$ 150 mil reais 
para a saúde de São Carlos. 

Em 2021, os Deputados 
e o Vereador Paulistano, 
Rubinho Nunes (UNIÃO 
PELO BRASIL), visitaram 
nossa cidade, apresentando 
a “Locomotiva SP”, uma 
série de medidas – através 
de projetos de leis – que 
visavam a recuperação da 
economia e a priorização 

da saúde.  
O Vereador Bruno Zan-

cheta comemorou a desti-
nação deste recurso para 
a saúde neste momento de 
dificuldade: “Quero agra-
decer aos Deputados Kim 
Kataguiri e Arthur do Val 
e ao Vereador de São Paulo 
Rubinho Nunes pela sen-
sibilidade com São Carlos. 
Nesse momento preocu-
pante que vivemos na saúde 
hoje, é muito bom saber 
que teremos esse aporte de 
recursos”, disse o parlamen-
tar mais jovem do legisla-
tivo são-carlense.
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Lucão Fernandes questiona Saúde sobre 
Campanha de Vacinação contra a Covid-19
“Queremos saber se São Carlos está preparado para essa vacinação”, destacou o vereador

O 
presidente da Câ-
mara Municipal de 
São Carlos, verea-

dor Lucão Fernandes (MDB), 
solicitou informações ao De-
partamento de Vigilância em 
Saúde, da Secretaria Munici-
pal de Saúde, sobre a Cam-
panha de Vacinação contra a 
Covid-19.

De acordo com o parla-
mentar, recentemente, o go-
vernador João Doria anunciou 
a chegada do terceiro lote com 
2 milhões de doses prontas da 
vacina Coronavac, contra o 
coronavírus, desenvolvida em 
parceria com o Instituto Bu-
tantan e que, até o momento, o 
Estado já detém 3,12 milhões 
de doses disponíveis para uso 
imediato tão logo haja autori-
zação da Anvisa (Agência Na-
cional de Vigilância Sanitária). 

“O governador reafirmou 
no dia 14 desse mês, que 
manterá para 25 de janeiro 
a previsão para o começo da 
vacinação contra a COVID-19 
no Estado. Queremos saber 
se São Carlos está preparado 

e das vacinas para a campanha 
contra a COVID-19; se será re-
alizada a ampliação do horário 
das salas de vacinação para a 
administração das doses de 
vacina contra a COVID-19; 
entre outras.

“A produção local também 
já começou, com a chegada 
de matéria-prima para enva-
se e rotulagem na fábrica de 
imunizantes do instituto e o 
diretor do Instituto Butantan, 
Dimas Covas, informou que 
no dia 15 de janeiro, que 
teremos prontas para uso 9 
milhões de doses. No começo 
de fevereiro, 22 milhões de 
doses e, no dia 15 de março, 
outras 15 milhões. Com base 
em todas essas informações é 
importante que tenhamos as 
respostas para nossos ques-
tionamentos e, por fim, saber-
mos se estamos preparados 
para a campanha de vacinação 
contra a COVID-19”, enfati-
zou Lucão Fernandes.

O vereador também quer 
saber se além das Unidades 
de Saúde, será montado ou-

tros pontos na cidade para 
a administração das vacinas 
para a população; se o mu-
nicípio dispõe de insumos 
para a aplicação das doses 
de vacinação, como seringas, 
agulhas, luvas, algodão, caixa 
para descarte das seringas e 
agulhas. “Além disso, a cidade 
tem EPIs [equipamentos de 
proteção individual] em quan-
tidade suficiente para suprir 
necessidade dos trabalhadores 
que estarão atuando durante a 
campanha?”, indagou.

O parlamentar ressalta que 
o objetivo das informações é 
de enaltecer o brilhante tra-
balho da Secretaria Municipal 
da Saúde, em especial, do 
Departamento de Vigilância 
em Saúde no enfrentamento 
da pandemia de COVID-19. 
“Se a gente constatar que há 
a necessidade de buscarmos 
apoio junto aos órgãos compe-
tentes para que se inicie com 
maior celeridade a imunização 
de nossa população, nos colo-
camos à inteira disposição”, 
afirmou.

para essa vacinação”, destacou 
Lucão.

Entre os questionamentos, 
o vereador quer saber se a 
cidade tem local apropriado 

para deixar as doses oriundas 
do Estado aos Municípios para 
a realização da campanha; se 
conta com carro adequado 
para fazer a logística de distri-

buição das doses de vacina às 
Unidades de Saúde; se há em 
todas as Unidades de Saúde 
equipamentos para o armaze-
namento das vacinas de rotina 

O vereador quer saber se a cidade tem local apropriado para deixar as doses oriundas 
do Estado aos Municípios para a realização da campanha

DIVULGAÇÃO

PLANO SÃO PAULO 

SP: 90 bares e festas são autuados 
por descumprir regras sanitárias

AUXÍLIO EMERGENCIAL 

“Serão dezenas de milhares de pessoas 
jogadas na miséria”, alerta Fenae

POR ELAINE PATRICIA CRUZ –
AGÊNCIA BRASIL 

E
ntre os dias 25 e 
27 de dezembro, a 
Vigilância Sanitá-

ria autuou 90 bares e festas 
clandest inas  em todo o 
estado paulista por desres-
peito às regras do Plano São 
Paulo. Segundo o governo 
paulista, foram autuados 
estabelecimentos cujo fun-
cionamento estava proibido 
no estado.

Durante os três dias vigo-
rou a volta de todo o estado 
à Fase 1-vermelha do Plano 
São Paulo, que prevê o fecha-
mento de todo o comércio 
e dos serviços, mantendo 
aberto apenas os que são 
considerados essenciais nas 

áreas de abastecimento, se-
gurança, logística e saúde.

A partir de hoje (28) até o 
dia 31 de dezembro, o estado 
volta à fase 3-amarela. Nes-
ta fase, bares, restaurantes, 
shoppings centers, comércio 
de rua, salões de beleza e 
barbearias podem reabrir, 
mas com limitação de 40% do 
público. Já entre os dias 1º e 3 
de janeiro, o governo paulista 
determinou novo retorno à 
fase vermelha.

O Plano São Paulo, ela-
borado para este momento 
de convivência com a pan-
demia do novo coronavírus, 
é dividido em cinco fases 
que vão do nível máximo 
de restrição de atividades 
não essenciais (vermelho) 
a etapas identificadas como 

controle (laranja), flexibili-
zação (amarelo), abertura 
parcial (verde) e normal 
controlado (azul). 

O descumprimento das 
regras estabelecidas no Plano 
São Paulo prevê multa de até 
R$ 276 mil ao estabelecimen-
to. Se ocorre aglomeração e 
falta de uso de máscara, a mul-
ta é de pouco mais de R$ 5 mil 
por estabelecimento. Pessoas 
que estejam descumprindo 
as regras podem ser multadas 
também em mais de R$ 524.

Pessoas que queiram de-
nunciar estabelecimentos de 
São Paulo por descumprimen-
to das regras sanitárias podem 
ligar para o telefone 0800-
771-3541, disque-denúncia da 
Vigilância Sanitária. A ligação 
é gratuita.

O Plano São Paulo, elaborado para este momento de convivência com a pandemia do novo coronavírus

ROVENA ROSA/AGÊNCIA BRASIL

H
oje (29), cerca 
de 3,2 milhões de 
pessoas nascidas 

em novembro receberão a 
última parcela do Auxílio 
Emergencial Extensão de R$ 
300 e outras 50,3 mil, também 
nascidas no referido mês, 
terão acesso aos últimos paga-
mentos do benefício no valor 
de R$ 600. Amanhã, recebem 
os beneficiários nascidos em 
dezembro. Para o grupo do 
Bolsa Família, os pagamentos 
do auxílio foram encerrados 
no último dia 23 e a partir de 
janeiro estes trabalhadores 
voltam a receber somente o 
valor original da ajuda finan-
ceira.

Os cenários econômico e 
sanitário do país e a decisão 
do governo de encerrar nesta 
quinta-feira (31) o pagamento 
do auxílio emergencial aos 
brasileiros que mais neces-
sitam de amparo do Execu-
tivo preocupam a Federação 
Nacional das Associações do 
Pessoal da Caixa Econômica 
Federal (Fenae). Além do au-
mento dos casos de covid-19 
[já são cerca de 7,5 milhões 
de ocorrências e mais de 191 
mil mortes pela doença], 
projeções feitas por diferen-
tes institutos e especialistas 
apontam para o crescimento 
da inflação e do desemprego 
no Brasil.

“Serão dezenas de mi-
lhares de pessoas jogadas na 
miséria”, alerta o presidente 
da Fenae, Sergio Takemoto, 
ao observar que a federação 
sempre defendeu a manuten-

ção do auxílio emergencial 
em R$ 600 mensais e en-
quanto durarem os efeitos da 
pandemia. De acordo com os 
calendários de pagamentos 
de hoje (28) e amanhã (29), 
os valores do benefício serão 
creditados em poupança so-
cial digital da Caixa; mas, os 
saques só estarão liberados a 
partir de 25 de janeiro.

“Quem mais sofre e con-
tinuará padecendo com esta 
crise sem precedentes e 
que tende a se arrastar no 
próximo ano é a população 
mais vulnerável”, ressalta o 
presidente da Fenae. “Nosso 
entendimento foi sempre 
para a continuidade do bene-
fício até que a economia te-
nha horizontes mais claros”, 
defende Takemoto.

POBREZA
Após o Fundo Monetário 

Internacional (FMI) afirmar 
que o fim do auxílio emergen-
cial pode fazer com que o Brasil 
alcance a marca de 24 milhões 
de pessoas em situação de ex-
trema pobreza [renda mensal 
até R$ 155], o pesquisador 
Vinícius Botelho, do Instituto 
Brasileiro de Economia da Fun-
dação Getúlio Vargas (Ibre/
FGV), divulgou, na última 
semana, a projeção de que 17 
milhões de brasileiros estarão 
nessa condição a partir do pró-
ximo mês de janeiro.

Segundo o estudo, isto re-
presentará 26,2% da população. 
Em setembro deste ano, mês 
seguinte à redução do valor do 
auxílio pela metade, tal percen-
tual ficou em 18,3%.
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COVID-19

São Carlos vai receber vacina para 
crianças de 5 a 11 anos neste domingo
Doses serão retiradas no 
Departamento Regional de Saúde de 
Araraquara (DRS III) e acondicionadas 
em uma das câmaras frias do 
Departamento de Vigilância em Saúde

A 
Prefeitura de São 
Carlos vai rece-
ber na tarde deste 

domingo (16), as primeiras 
1.060 doses pediátricas da 
vacina contra a COVID-19 
produzidas pela Pfizer. A 
vacina é direcionada para 
crianças de 5 a 11 anos.

As doses serão retiradas 
no Departamento Regional 
de Saúde de Araraquara 
(DRS III) e acondicionadas 
em uma das câmaras frias 
do Departamento de Vigi-
lância em Saúde. Durante 
a  semana prof iss ionais 
da rede pública de saúde 
passaram por treinamento 
para a aplicação das doses 
pediátricas.

As doses enviadas nesta 
primeira grade serão destina-
das a 100% de crianças indí-
genas e quilombolas de 5 a 11 
anos; 30% para crianças com 
deficiências (PCD) de 5 a 11 
anos e para 27% de crianças 
com comorbidades de 5 a 11 
anos. 

As comorbidades foram 
consideradas seguindo as 
diretrizes do Ministério da 

Saúde, bem como os docu-
mentos de comprovação 
aceitos. São consideradas 
comorbidades: Insuficiên-
cia cardíaca, Cor-pulmonale 
e hipertensão pulmonar, Car-
diopatia hipertensiva, Sín-
dromes coronarianas, Val-
vopatias, Miocardiopatias e 
pericardiopatias, Doenças da 
aorta, grandes vasos e fístu-
las arteriovenosas, Arritmias 
cardíacas, Cardiopatias con-
gênitas, Próteses e implan-
tes cardíacos, Talassemia, 
Síndrome de Down, Diabe-
tes mellitus, Pneumopatias 
crônicas graves, Hiperten-
são arterial resistente e de 
artéria estágio 3, Hiperten-
são estágios 1 e 2 com lesão 
e órgão alvo, Doença cere-
brovascular, Doença renal 
crônica, Imunossuprimidos 
(incluindo pacientes onco-
lógicos), Anemia falciforme, 
Obesidade mórbida, Cirrose 
hepática e HIV.

Para comprovar as comor-
bidades poderão ser apresen-
tados exames, receitas, rela-
tório médico ou prescrição 
médica.

O Governo de São Paulo 
recomenda o pré-cadastro 
no site www.vacinaja.sp.gov.
br para a campanha infantil. 
O preenchimento do formu-
lário digital é opcional e não 
é um agendamento, mas agi-
liza o atendimento nos postos, 
evitando filas e aglomerações.

Caso não consigam rea-
lizar o pré-cadastro, os pais 
não precisam se preocupar. 
O cadastro completo tam-
bém poderá ser feito pre-
sencialmente na unidade de 
vacinação.

A Secretaria de Saúde 
está fazendo um cronograma 
e na próxima segunda-feira 
(17) vai divulgar as unidades 
que irão realizar a vacinação 
infantil. A intenção é iniciar 
a imunização já na terça-feira 
(18).

Em São Carlos a previsão 
é vacinar 21.554 crianças, 
sendo 15.383 de 5 a 9 anos e 
6.171 de 10 e 11 anos.

VACINÔMETRO
Até agora, já foram apli-

cadas em São Carlos 506.185 
doses da vacina contra a 
COVID-19 em São Carlos, 
sendo que 221.059 pessoas 
receberam a 1° dose, o que 
corresponde a 86,86% da 
população em geral; 204.846 
a 2ª dose (80,49%) e 80.280 
pessoas a dose de reforço, o 
que corresponde a 31,54% da 
população em geral.

FALTOSOS/
VACINAÇÃO/COVID-19
 – O Departamento de 

Vigilância em Saúde informa 
que de acordo com o relatório 
analítico de faltosos do Vaci-
vida, a cidade contabiliza na 
sexta-feira (14), 9.810 pes-
soas sem a segunda dose da 
vacina contra a COVID-19 e 
49.329 que ainda não toma-
ram a dose de reforço.

Das 9.810 que ainda não 
completaram a imunização 
com a segunda dose, 1.954 
deixaram de tomar a segunda 
dose da AstraZeneca, 2.856 
da Coronavac e 5.000 da 
Pfizer. A faixa etária com o 
maior número de faltosos, 
2.709, está entre 20 a 29 anos, 
seguido por 2.154 pessoas 
com 18 anos e 1.812 pessoas 
com 30 e 39 anos.

Já das 49.329 pessoas 
ainda não compareceram aos 
postos de vacinação para rece-
ber a dose de reforço ou adi-
cional, 20.458 são pessoas que 
receberam as duas primeiras 
doses da AstraZeneca, 25.545 
da Coronavac, 1.033 da Pfizer 
e 2.293 receberam uma dose 
da Janssen. 11.999 pessoas 
da faixa etária entre 30 e 39 
anos ainda não receberam a 
dose adicional, seguidas por 
11.745 de 20 a 29 anos e de 50 
a 59 anos ainda faltam 10.603 
pessoas. Os idosos (60 anos 
ou mais) somam 8.775 pes-
soas sem a terceira dose.

COVID-19 II

Indígena de 8 anos que faz tratamento de 
saúde em SP é 1ª criança vacinada do Brasil

A 
primeira criança 
vacinada contra 
Covid-19 no Bra-

sil é um garoto indígena de 
8 anos. Davi Seremramiwe 
Xavante vem periodicamente 
a São Paulo para um trata-
mento de saúde no Hospital 
das Clínicas da USP. O Gover-
nador João Doria acompanhou 
o início da campanha estadual 
para crianças de 5 a 11 anos 
no início da tarde de sexta-
-feira (14).

 “O Davi é a primeira 
criança brasileira a receber a 
vacina para imunização contra 
a Covid-19. É um momento 
histórico para o Brasil. Pra-
ticamente um ano após São 
Paulo iniciar a vacinação aqui 
no Hospital das Clínicas”, 
disse Doria.

A campanha de vacinação 
infantil em São Paulo come-
çou imediatamente após a 
entrega do lote inicial de 234 
mil vacinas pediátricas da 
Pfizer à Secretaria de Estado 
da Saúde. As equipes da pasta 
receberam o imunizante no 

final da manhã desta sexta, 
e a distribuição para todas as 
regiões do estado será iniciada 
até o final da tarde.

Nascido em uma tribo 
Xavante no estado do Mato 
Grosso, Davi tem uma con-
dição de saúde que afeta as 
pernas e o obriga a andar com 
ajuda de uma órtese. Durante 
nove meses, ele e o pai, o 
cacique Jurandir Siridiwe, 
fizeram viagens periódicas à 
capital paulista para que Davi 
fosse tratado no Instituto 
da Criança do Hospital das 
Clínicas.

Desde o início do ano pas-
sado, Davi passou a morar 
com uma tutora na cidade 
de Piracicaba, na região de 
Campinas. Ela o acompanha 
nas consultas rotineiras que 
garoto faz no HC com médi-
cos das áreas de reabilitação 
e neurologia.

O caso do garoto xavante 
está sendo estudado por 
especialistas do Instituto da 
Criança, que procuram iden-
tificar as razões da parda 

O Ministério da Saúde 
encaminhou apenas 234 mil 
doses para a Secretaria de São 
Paulo nesta sexta. A expecta-
tiva do Governo do Estado é 
que o órgão federal encami-
nhe novos lotes a partir da 
próxima semana.

A lista das comorbidades 
é definida pelo Ministério da 
Saúde. Pais e responsáveis 
precisam apresentar nos pos-
tos de vacinação comprovan-
tes como exames ou qualquer 
prescrição médica. Os cadas-
tros já existentes nas Unida-
des Básicas de Saúde também 
poderão ser utilizados para a 
vacinação.

O Governo de São Paulo 
também recomenda o pré-ca-
dastro no site www.vacinaja.
sp.gov.br para a campanha 
infantil. O preenchimento do 
formulário digital é opcional 
e não é um agendamento, 
mas agiliza o atendimento 
nos postos, evitando filas e 
aglomerações.

Para cadastrar os filhos, 
pais e responsáveis devem 
acessar o site, clicar no botão 
“Crianças até 11 anos” e pre-
encher o formulário. Se o pro-
cesso não puder ser feito pela 
internet, os pais não precisam 
se preocupar, pois o cadastro 
completo poderá ser feito pre-
sencialmente nas unidades de 
vacinação.

parcial dos movimentos de 
Davi. Como há outras crian-
ças da mesma tribo com sinto-
mas similares aos de Davi, os 
cientistas da USP estão con-
duzindo um estudo genético 
completo para apontar possí-
veis causas do problema.

CRONOGRAMA
 ESTADUAL
Nesta primeira etapa 

da campanha de vacinação 
infantil, o Plano Estadual de 
Imunização recomenda que 
as 645 Prefeituras do estado 
priorizem crianças de 5 a 
11 anos com comorbida-
des, deficiência, indígenas e 
quilombolas. 

A estimativa é que 850 
mil menores nestas con-
dições sejam vacinados de 
forma prioritária.

LISTA DE 
COMORBIDADES 
DO MINISTÉRIO 
DA SAÚDE
Insuficiência cardíaca
Cor-pulmonale e hipertensão 
pulmonar
Cardiopatia hipertensiva
Síndromes coronarianas
Valvopatias
Miocardiopatias e pericardiopatias
Doenças da aorta, grandes vasos 
e fístulas arteriovenosas
Arritmias cardíacas
Cardiopatias congênitas
Próteses e implantes cardíacos
Talassemia
Síndrome de Down
Diabetes mellitus
Pneumopatias crônicas graves
Hipertensão arterial resistente e 
de artéria estágio 3
Hipertensão estágios 1 e 2 com 
lesão e órgão alvo
Doença cerebrovascular
Doença renal crônica
Imunossuprimidos (incluindo 
pacientes oncológicos)
Anemia falciforme
Obesidade mórbida
Cirrose hepática
HIV
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Diárias
Á Partir

Mercado prevê 
que inflação 
ficará em 
4,39% este ano
Indicador ultrapassa centro da meta de 
inflação, definida pelo Conselho Monetário 
Nacional para este ano, de 4%

O 
Banco Central (BC) 
manteve a estimati-
va do Índice Nacio-

nal de Preços ao Consumidor 
Amplo (IPCA – a inflação 
oficial do país) em 4,39%, em 
relação à semana passada, de 
acordo com informações di-
vulgadas pelo Boletim Focus. 
Com periodicidade semanal, o 
documento reúne as projeções 
para os principais indicadores 
da economia.

O indicador ultrapassa o 
centro da meta de inflação, de-
finida pelo Conselho Monetá-
rio Nacional para este ano, de 

4%. Se considerada a margem 
de 1,5 ponto percentual para 
cima ou para baixo, o índice, 
porém, permanece dentro da 
meta, já que pode variar de 
2,5% a 5,5%.

A projeção para 2021 
foi reduzida, de 3,37% para 
3,34%. Já o índice esperado 
para 2022 e 2023 permaneceu 
inalterado, de 3,50% e 3,25%, 
respectivamente.

Outro parâmetro adotado 
pelo mercado financeiro é a 
taxa básica de juros, a Selic, 
que consiste no principal ins-
trumento usado pelo BC para 

Semanalmente, Boletim Focus do Banco Central reúne projeções para
 principais indicadores da economia

MARCELO CASAL/ABR

como o risco de inadimplên-
cia, a margem de lucro e des-
pesas administrativas.

Quando o Copom aumenta 
a taxa básica de juros, a fina-
lidade é conter a demanda 
aquecida, e isso causa reflexos 
nos preços porque os juros 
mais altos encarecem o cré-
dito e estimulam a poupança. 
Quando a Selic é mantida, o 
comitê considera que ajustes 
anteriores foram suficientes 
para manter a inação sob 
controle.

PIB
O mercado financeiro 

manteve em 4,40% o valor 
referente à retração da eco-
nomia, mensurada a partir do 
Produto Interno Bruto (PIB), 
que resulta da soma de todas 
as riquezas do país. A expecta-
tiva de crescimento para 2021, 
por sua vez, permaneceu sem 
ajustes, em 3,5%. Para os anos 
de 2022, o ajuste é 3,46% para 
3,49%, enquanto manteve em 
2,50% para 2023.

Segundo o boletim Focus, 
a cotação do dólar para o final 
deste ano apresentou leve 
queda, de R$ 5,15 para R$ 
5,14. Para o m de 2021, o BC 
manteve em R$ 5, enquanto 
diminuiu de R$ 4,98 para R$ 
4,95 o valor estimado para 
2022.

alcançar a meta de inação. 
Nesta edição, a taxa prevista 
para 2021 foi elevada de 3% 
para 3,13% ao ano.

Quanto a 2022 e 2023, a 
expectativa é de que seja de 
4,5% ao ano e 6% ao ano.

No último dia 9, o Co-
mitê de Política Monetária 
(Copom) do BC anunciou a 
decisão, tomada em unani-
midade, de manter a Selic em 
2% ao ano. A redução da Selic 
favorece o barateamento do 

crédito e leva a um menor 
controle da inação, o que esti-
mula a produção e o consumo. 
Apesar disso, os bancos consi-
deram também outros fatores 
na hora de definir os juros 
cobrados dos consumidores, 

NAÇÕES UNIDAS

Sancionado remanejamento de R$ 3,3 bi a órgãos internacionais

U
m remanejamento 
de recursos do Or-
çamento de 2020 

evitará que o Brasil que ina-
dimplente com organismos 
internacionais. O presidente 
Jair Bolsonaro sancionou pro-
jeto de lei com crédito suple-
mentar, que realoca recursos.

Os recursos virão de dota-
ções orçamentárias cancela-
das, sem impacto para outros 
programas do governo. Por 
envolver remanejamento de 
verbas, o crédito suplementar 

não tem impacto no cum-
primento do teto federal de 
gastos.

Com a sanção do crédi-
to, o Brasil afastou o risco 
de ficar inadimplente com 
a Organização das Nações 
Unidas (ONU). Caso o go-
verno brasileiro não pagas-
se a dívida até o m do ano, 
o país correria o risco de 
perder direito de voto nas 
Nações Unidas em 2021. O 
Brasil tinha de pagar pelo 
menos US$ 113,5 milhões 

de uma dívida de US$ 390 
milhões com a ONU para 
não ser afetado.

Além da ONU, o remane-
jamento cobrirá dívidas com 
a Organização dos Estados 
Americanos (OEA) e cerca 
de 30 organismos internacio-
nais. O crédito suplementar 
também beneficia órgãos 
nacionais, como o Instituto 
Nacional de Colonização e 
Reforma Agrária (Incra) e o 
Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística (IBGE).

PANDEMIA

Japão se divide sobre 
ajustes a estímulo econômico

Brasil 
afastou o 
risco de ficar 
inadimplente 
com a 
Organização 
das Nações 
Unidas

LUKAS JACKSON/REUTERSD/ABR

A
s autoridades do 
Banco do Japão 
(BOJ, na sigla em 

inglês) estavam divididas 
em relação a até onde ir no 
ajuste de seu programa de es-
tímulo, com alguns pedindo 
uma revisão de sua estratégia 
para atingir 2% de inflação, 
mostrou um resumo das 
opiniões compartilhadas na 
reunião de revisão de juros 
de dezembro.

O exame da política mo-
netária se concentrará em 
ajustar as compras do BOJ de 
fundos negociados em bolsa 
(ETF, na sigla em inglês) e 
operações para controlar a 
curva de juros, de acordo com 
o resumo da reunião de 17 e 
18 de dezembro, divulgado 
nesta segunda-feira.

O presidente do BOJ, Ha-
ruhiko Kuroda, disse que a 
revisão da política monetária 

não levará a grandes mudan-
ças no controle da curva de ju-
ros, e, em vez disso, focará no 
ajuste minucioso da estrutura 
para torná-la mais sustentável.

Mas alguns membros do 
conselho do BOJ pediram 
uma revisão mais ambiciosa, 
já que o impacto da Covid-19 

no crescimento aumentou os 
temores de um retorno à de-
flação, mostrou o documento.

“Para evitar um retorno à 
deflação, o BOJ deve avaliar 
sua estratégia, ferramentas e 
comunicação para atingir sua 
meta de preço”, mostrou uma 
opinião citada. 

Haruhiko Kuroda disse que revisão da política monetária não levará a 
grandes mudanças no controle da curva de juros

DIVULGAÇÃO
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Airton Garcia 
acompanha obras do 
piscinão da Rua Itália

O 
prefeito Airton 
Garcia, acompa-
nhado de secretá-

rios municipais e do chefe 
de gabinete da Prefeitura, 
José Pires (Carneirinho), 
percorreu na manhã desta 
sexta-feira (14) alguns pon-
tos da cidade para verificar 
obras e observar alguns pro-
jetos em andamento. A pri-
meira parada foi no viaduto 
da Estação Ferroviária – Via-
duto 4 de Novembro “Antô-
nio Massei” - local onde a 
concessionária RUMO fará 
uma grande obra de duplica-
ção, exigência do contrato de 
concessão da malha paulista, 
sendo que essa obra também 
faz parte da outorga onerosa. 

A Comissão de Análise 
Multidisciplinar de Proje-
tos composta pelos secretá-
rios de Obras Públicas, João 
Muller, de Serviços Públicos, 
Mariel Olmo, de Habitação 
e Desenvolvimento Urbano, 
Wilson Jorge Marques, 
de Transporte e Trânsito, 
Paulo Luciano, de Segurança 
Pública, Samir Gardini e pelo 
presidente do SAAE, Bene-
dito Marchezin, se reuniu 
e após análise dos estudos 

Poupa Tempo, aos Correios 
e ao comércio no entorno. 
Vamos ter uma alça com 
acesso à avenida José Pereira 
Lopes e o prefeito condicio-
nou o reforço estrutural do 
atual viaduto, tendo em vista 
que com o fechamento da pas-
sagem em nível pela linha do 
trem na rua General Osório, 
deverá aumentar o fluxo de 
veículos entre 20% a 25%. Se 
aceita a condição imposta, a 
RUMO fará de imediato o pro-
jeto executivo e deverá iniciar 
as obras assim que terminar a 
duplicação da Praça Itália”, 
explica Muller.

PISCINÃO
O prefeito Airton Gar-

cia também visitou as obras 
do reservatório de amorte-
cimento de cheias, também 
conhecido como piscinão, e 
do sistema de microdrenagem 
de águas pluviais na rua Itá-
lia, na Vila Prado. A obra foi 
licitada e o investimento é de 
R$ 2.593.807,19 com recursos 
do próprio município. O pis-
cinão da Travessa 8 vai ter 222 
metros de comprimento, 45 
metros de largura e 4,2 metros 
de profundidade. A capaci-
dade de retenção vai chegar a 
45.000 m3 de águas pluviais. 
“O piscinão vai reter o excesso 
de água evitando que forme 
uma cachoeira no paredão da 
rua Joaquim de Evangelista 
de Toledo e no pontilhão da 
Travessa 8. A nossa intenção 
é diminuir os impactos das 
enchentes e para isso estamos 
trabalhando”, garantiu o pre-
feito de São Carlos.

apresentados pela RUMO 
para a realização da obra 
no Viaduto 4 de Novembro 
“Antônio Massei”, optou 
pela indicação do projeto 
nº 1, porém com algumas 
indicações.

“Vim até o local para que os 
membros da Comissão pudes-
sem me explicar porque o pro-
jeto 1 é a melhor opção e quais 
alterações serão necessárias e, 
após analisar as observações 
feitas pela equipe e engenheiros 

da Prefeitura, concordei, 
porém, solicitei a empresa 
RUMO o reforço estrutural do 
atual viaduto”, explicou o pre-
feito Airton Garcia.

De acordo com o secre-
tário de Obras Públicas, João 

Muller, o projeto respeita a 
questão ambiental e também 
evita grandes intervenções 
na rua Visconde de Inhaúma 
e o possível deslocamento da 
torre de telefonia ali existente. 
“Foram preservados acesso ao 

FAZENDA INVERNADA

Paraná Filho solicita melhorias 
em estrada na região

N
a manhã da última 
quarta-feira (12), 
o vereador Paraná 

Filho esteve reunido com 
representantes dos Agriculto-
res da Região Rural Invernada, 
que solicitaram apoio quanto a 
melhorias a serem executadas 
na estrada municipal de acesso 
à referida região.

 A região rural, conhecida 
atualmente como Vilarejo 
Invernada, está situada no 
município de São Carlos e nos 
últimos anos sofreu um impacto 
populacional relevante.

É uma importante região 
rural de São Carlos, com ativi-
dades agropecuárias nos setores 
de horticultura, suinocultura, 
ovinocultura, bovinocultura 
de leite e corte, avicultura, 
cafeicultura, cultivo de grãos 
(milho, soja e feijão), eucalipto, 
cana-de açúcar e também cria-
ção de equinos.

Abrange aproximadamente 
45 propriedades rurais, con-
tendo mais de 300 pessoas 
residentes no local, das quais 
dezenas são crianças que uti-
lizam transporte público/par-
ticular para o deslocamento à 
cidade para estudar.

De acordo com o vereador 
Paraná Filho, a estrada de des-
locamento possui apenas uma 
única via de acesso, sendo 
parte pavimentada (serrinha) 
e a grande maioria sem pavi-
mentação. Essa via de acesso 
é utilizada pelos moradores 
para se deslocarem à cidade 
para trabalharem, para leva-
rem seus filhos à escola, para 
o escoamento da produção, 
recebimento de insumos, den-
tre outros.

REPAROS

SAAE retomará serviços de recomposição asfáltica nesta segunda

O 
Serviço Autônomo 
de Água e Esgoto 
de  S ão  C a r los 

(SAAE) informa que a par-
tir da próxima segunda-feira 
(17) retomará os serviços de 
recomposição asfáltica no 
município.

O serviço estava para-
l i s ado  e m  v i r t u de  d a 

necessidade de contratação 
de uma nova empresa para a 
execução dos trabalhos, uma 
vez que a prestadora anterior 
solicitou o rompimento do 
contrato dos serviços já na 
finalização do procedimento 
administrativo de renovação 
contratual para 2022.

Desde o início desse ano 

ocorreu um aumento na 
demanda por esse serviço, 
uma vez que a autarquia 
trabalhou na eliminação 
de vazamentos de água nas 
redes de distribuição.

Inicialmente serão prio-
rizadas as vias com maior 
fluxo de veículos e a região 
central do município. 

O SAAE prevê que em até 
30 dias os serviços de recom-
posição asfáltica já estejam 
normalizados.

O u t r a s  i n for m açõ e s 
podem ser obtidas no Ser-
viço de Atendimento ao Usu-
ário pelo telefone 0800 300 
15 20.

 A ligação é gratuita.

O vereador ressalta ainda 
que em visita “in loco” pôde 
observar a degradação do 
asfalto, assim como um elevado 
tráfego de veículos, tanto leves 
como pesados, que ocasiona 
diversos problemas na citada 
via.

“Temos inúmeros inciden-
tes semanais com veículos leves 
e pesados pelo fato da pavi-
mentação estar se dissolvendo, 
formando inúmeros buracos 
devido à grande quantidade de 
chuva e à falta de manutenção 
preventiva”, afirma o produtor 
rural Diego Guedes.

Centenas de ciclistas de 
São Carlos e da região utilizam 
esta estrada, durante o dia e 
durante a noite, para a prática 
de esporte e turismo rural, que 
liga ao município de Analân-
dia, acrescenta Diego Guedes. 
Com os ciclistas também ocor-
rem sempre pequenos aciden-
tes ao descerem ou subirem a 
serrinha, onde se chocam em 
veículos ou derrapam e caem 
por conta dos buracos.

De acordo com o agricultor 

Alexandre Landgraf, o fluxo 
de veículos aumenta demasia-
damente aos finais de semana e 
nos feriados por conta do Res-
taurante Rural Invernada, che-
gando a um número estimado 
de mil veículos em apenas um 
dia, tráfego este superior até de 
alguns bairros de São Carlos.

“Visando a segurança dos 
moradores locais, dos produ-
tores, dos visitantes, dos ciclis-
tas, solicitamos recapeamento 
urgente na serrinha, também 
a roçada da vegetação às mar-
gens, para diminuir os prejuízos 
com a manutenção de veículos, 
diminuir o número de aciden-
tes e para termos uma vida 
em sociedade saudável como 
qualquer outro cidadão são-
-carlense”, destacou Alexandre 
Landgraf.

O vereador Paraná Filho 
assumiu o compromisso de soli-
citar o serviço de tapa buracos 
de imediato e já agendou uma 
reunião com o Poder Executivo 
para a próxima semana para 
tratar de um projeto de reca-
peamento da referida estrada.
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Lucão Fernandes questiona Saúde sobre 
Campanha de Vacinação contra a Covid-19
“Queremos saber se São Carlos está preparado para essa vacinação”, destacou o vereador

O 
presidente da Câ-
mara Municipal de 
São Carlos, verea-

dor Lucão Fernandes (MDB), 
solicitou informações ao De-
partamento de Vigilância em 
Saúde, da Secretaria Munici-
pal de Saúde, sobre a Cam-
panha de Vacinação contra a 
Covid-19.

De acordo com o parla-
mentar, recentemente, o go-
vernador João Doria anunciou 
a chegada do terceiro lote com 
2 milhões de doses prontas da 
vacina Coronavac, contra o 
coronavírus, desenvolvida em 
parceria com o Instituto Bu-
tantan e que, até o momento, o 
Estado já detém 3,12 milhões 
de doses disponíveis para uso 
imediato tão logo haja autori-
zação da Anvisa (Agência Na-
cional de Vigilância Sanitária). 

“O governador reafirmou 
no dia 14 desse mês, que 
manterá para 25 de janeiro 
a previsão para o começo da 
vacinação contra a COVID-19 
no Estado. Queremos saber 
se São Carlos está preparado 

e das vacinas para a campanha 
contra a COVID-19; se será re-
alizada a ampliação do horário 
das salas de vacinação para a 
administração das doses de 
vacina contra a COVID-19; 
entre outras.

“A produção local também 
já começou, com a chegada 
de matéria-prima para enva-
se e rotulagem na fábrica de 
imunizantes do instituto e o 
diretor do Instituto Butantan, 
Dimas Covas, informou que 
no dia 15 de janeiro, que 
teremos prontas para uso 9 
milhões de doses. No começo 
de fevereiro, 22 milhões de 
doses e, no dia 15 de março, 
outras 15 milhões. Com base 
em todas essas informações é 
importante que tenhamos as 
respostas para nossos ques-
tionamentos e, por fim, saber-
mos se estamos preparados 
para a campanha de vacinação 
contra a COVID-19”, enfati-
zou Lucão Fernandes.

O vereador também quer 
saber se além das Unidades 
de Saúde, será montado ou-

tros pontos na cidade para 
a administração das vacinas 
para a população; se o mu-
nicípio dispõe de insumos 
para a aplicação das doses 
de vacinação, como seringas, 
agulhas, luvas, algodão, caixa 
para descarte das seringas e 
agulhas. “Além disso, a cidade 
tem EPIs [equipamentos de 
proteção individual] em quan-
tidade suficiente para suprir 
necessidade dos trabalhadores 
que estarão atuando durante a 
campanha?”, indagou.

O parlamentar ressalta que 
o objetivo das informações é 
de enaltecer o brilhante tra-
balho da Secretaria Municipal 
da Saúde, em especial, do 
Departamento de Vigilância 
em Saúde no enfrentamento 
da pandemia de COVID-19. 
“Se a gente constatar que há 
a necessidade de buscarmos 
apoio junto aos órgãos compe-
tentes para que se inicie com 
maior celeridade a imunização 
de nossa população, nos colo-
camos à inteira disposição”, 
afirmou.

para essa vacinação”, destacou 
Lucão.

Entre os questionamentos, 
o vereador quer saber se a 
cidade tem local apropriado 

para deixar as doses oriundas 
do Estado aos Municípios para 
a realização da campanha; se 
conta com carro adequado 
para fazer a logística de distri-

buição das doses de vacina às 
Unidades de Saúde; se há em 
todas as Unidades de Saúde 
equipamentos para o armaze-
namento das vacinas de rotina 

O vereador quer saber se a cidade tem local apropriado para deixar as doses oriundas 
do Estado aos Municípios para a realização da campanha

DIVULGAÇÃO

PLANO SÃO PAULO 

SP: 90 bares e festas são autuados 
por descumprir regras sanitárias

AUXÍLIO EMERGENCIAL 

“Serão dezenas de milhares de pessoas 
jogadas na miséria”, alerta Fenae

POR ELAINE PATRICIA CRUZ –
AGÊNCIA BRASIL 

E
ntre os dias 25 e 
27 de dezembro, a 
Vigilância Sanitá-

ria autuou 90 bares e festas 
clandest inas  em todo o 
estado paulista por desres-
peito às regras do Plano São 
Paulo. Segundo o governo 
paulista, foram autuados 
estabelecimentos cujo fun-
cionamento estava proibido 
no estado.

Durante os três dias vigo-
rou a volta de todo o estado 
à Fase 1-vermelha do Plano 
São Paulo, que prevê o fecha-
mento de todo o comércio 
e dos serviços, mantendo 
aberto apenas os que são 
considerados essenciais nas 

áreas de abastecimento, se-
gurança, logística e saúde.

A partir de hoje (28) até o 
dia 31 de dezembro, o estado 
volta à fase 3-amarela. Nes-
ta fase, bares, restaurantes, 
shoppings centers, comércio 
de rua, salões de beleza e 
barbearias podem reabrir, 
mas com limitação de 40% do 
público. Já entre os dias 1º e 3 
de janeiro, o governo paulista 
determinou novo retorno à 
fase vermelha.

O Plano São Paulo, ela-
borado para este momento 
de convivência com a pan-
demia do novo coronavírus, 
é dividido em cinco fases 
que vão do nível máximo 
de restrição de atividades 
não essenciais (vermelho) 
a etapas identificadas como 

controle (laranja), flexibili-
zação (amarelo), abertura 
parcial (verde) e normal 
controlado (azul). 

O descumprimento das 
regras estabelecidas no Plano 
São Paulo prevê multa de até 
R$ 276 mil ao estabelecimen-
to. Se ocorre aglomeração e 
falta de uso de máscara, a mul-
ta é de pouco mais de R$ 5 mil 
por estabelecimento. Pessoas 
que estejam descumprindo 
as regras podem ser multadas 
também em mais de R$ 524.

Pessoas que queiram de-
nunciar estabelecimentos de 
São Paulo por descumprimen-
to das regras sanitárias podem 
ligar para o telefone 0800-
771-3541, disque-denúncia da 
Vigilância Sanitária. A ligação 
é gratuita.

O Plano São Paulo, elaborado para este momento de convivência com a pandemia do novo coronavírus

ROVENA ROSA/AGÊNCIA BRASIL

H
oje (29), cerca 
de 3,2 milhões de 
pessoas nascidas 

em novembro receberão a 
última parcela do Auxílio 
Emergencial Extensão de R$ 
300 e outras 50,3 mil, também 
nascidas no referido mês, 
terão acesso aos últimos paga-
mentos do benefício no valor 
de R$ 600. Amanhã, recebem 
os beneficiários nascidos em 
dezembro. Para o grupo do 
Bolsa Família, os pagamentos 
do auxílio foram encerrados 
no último dia 23 e a partir de 
janeiro estes trabalhadores 
voltam a receber somente o 
valor original da ajuda finan-
ceira.

Os cenários econômico e 
sanitário do país e a decisão 
do governo de encerrar nesta 
quinta-feira (31) o pagamento 
do auxílio emergencial aos 
brasileiros que mais neces-
sitam de amparo do Execu-
tivo preocupam a Federação 
Nacional das Associações do 
Pessoal da Caixa Econômica 
Federal (Fenae). Além do au-
mento dos casos de covid-19 
[já são cerca de 7,5 milhões 
de ocorrências e mais de 191 
mil mortes pela doença], 
projeções feitas por diferen-
tes institutos e especialistas 
apontam para o crescimento 
da inflação e do desemprego 
no Brasil.

“Serão dezenas de mi-
lhares de pessoas jogadas na 
miséria”, alerta o presidente 
da Fenae, Sergio Takemoto, 
ao observar que a federação 
sempre defendeu a manuten-

ção do auxílio emergencial 
em R$ 600 mensais e en-
quanto durarem os efeitos da 
pandemia. De acordo com os 
calendários de pagamentos 
de hoje (28) e amanhã (29), 
os valores do benefício serão 
creditados em poupança so-
cial digital da Caixa; mas, os 
saques só estarão liberados a 
partir de 25 de janeiro.

“Quem mais sofre e con-
tinuará padecendo com esta 
crise sem precedentes e 
que tende a se arrastar no 
próximo ano é a população 
mais vulnerável”, ressalta o 
presidente da Fenae. “Nosso 
entendimento foi sempre 
para a continuidade do bene-
fício até que a economia te-
nha horizontes mais claros”, 
defende Takemoto.

POBREZA
Após o Fundo Monetário 

Internacional (FMI) afirmar 
que o fim do auxílio emergen-
cial pode fazer com que o Brasil 
alcance a marca de 24 milhões 
de pessoas em situação de ex-
trema pobreza [renda mensal 
até R$ 155], o pesquisador 
Vinícius Botelho, do Instituto 
Brasileiro de Economia da Fun-
dação Getúlio Vargas (Ibre/
FGV), divulgou, na última 
semana, a projeção de que 17 
milhões de brasileiros estarão 
nessa condição a partir do pró-
ximo mês de janeiro.

Segundo o estudo, isto re-
presentará 26,2% da população. 
Em setembro deste ano, mês 
seguinte à redução do valor do 
auxílio pela metade, tal percen-
tual ficou em 18,3%.

Domingo, 16
janeiro de 2022

DIÁRIO DA COVID-19 NA REGIÃO:
São Carlos
Casos: 30.586

Mortes: 547

Araraquara
Casos: 39.217
Mortes: 611

Descalvado:
Casos: 5.604
Mortes: 84

P. Ferreira:
Casos: 9.862
Mortes: 189

Ibaté:
Casos: 4.736
Mortes: 100

Itirapina:
Casos: 1.887
Mortes: 45

Dourado*:
Casos: 1.000
Mortes: 19

R. Bonito*:
Casos: 1.080
Mortes: 29

*Dados do site SP contra o coronavírus (https://www.seade.gov.br/coronavirus/#)
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IBATÉ

Secretaria Municipal de Esportes suspende 
atividades coletivas até 1º de fevereiro
Na última semana, cidade confirmou mais 247 casos de Covid-19, o que levou a repensar sobre retorno de modalidades coletivas

P
or conta do aumento 
nos casos confirmados 
de Covid-19 e com a 

circulação da nova cepa Ômi-
cron, em Ibaté, a Secretaria 
Municipal de Esportes informa 
que está adiando o retorno das 
atividades de esportes coleti-
vos, até o dia 1º de fevereiro.

Na última semana, a cidade 
confirmou mais 247 casos por 
Covid-19, fato este que levou 
a repensar ao retorno das 
modalidades coletivas, neste 
momento. 

O chefe da Divisão de 
Esportes, Raul Seixas II 
Betune Pereira, explica que 
essa ação é uma forma de ten-
tar diminuir a propagação do 
vírus. “As atividades estavam 
previstas para retornar nesta 
semana, porém, conversamos 
com os professores e achamos 
melhor adiar para o dia 1º de 
fevereiro”, afirmou.

Raul relata que havia uma 
vasta programação de torneios 
programados para o mês de 
janeiro. “Neste mês, Ibaté iria 
participar de inúmeras com-
petições em cidades da região, 
nossos atletas competiriam 
em Américo Brasiliense, na 
Copa de Futebol Menor, e em 
São Carlos, na Sanca Cup. Mas, 
pensando na saúde dos nos-
sos alunos, fomos orientados 
pelo Gabinete de Prevenção e 

Monitoramento do Coronaví-
rus e pela Secretaria Municipal 
da Saúde de que a melhor opção 
seria cancelar a participação 
das equipes, no momento”, 
relatou.

Essa é uma decisão tomada 
pela Secretaria Municipal de 
Esportes e é algo pensado na 
segurança e saúde dos alunos. 
“Não tem nada a ver com res-
trição em âmbito municipal”, 
afirmou. 

Outra decisão tomada pela 
referida Secretaria, é a de não 
agendar horários noturnos 
para o uso da quadra sintética, 
estando restrito a utilização da 
mesma e aguardando os núme-
ros de casos nos próximos dias 
para decidir a retomada ou não 
dos agendamentos.

Raul ressalta que a Aca-
demia Municipal do Jardim 
América, o Complexo Espor-
tivo “Parellão” e a Pirâmide da 
Mata do Alemão, continuam 
abertos para que a população 
possa realizar suas atividades 
individuais, respeitando os 
protocolos sanitários. “Impor-
tante lembrar que essa medida 
tomada serve apenas para os 
esportes coletivos, uma vez 
que, estes têm muito contato 
entre as pessoas e as medidas 
de segurança contra a Covid-
19, exigem o distanciamento”, 
finalizou.

ITIRAPINA

Secretaria de Saúde reestrutura 
Boletim Epidemiológico

C
o m  o  a u m e n to 
da  t ransmiss ão 
do coronavírus – 

impulsionado pela variante 
Ômicron – e a maior circu-
lação do vírus influenza, 
a Secretaria Municipal de 
Saúde de Itirapina decidiu 
reestruturar o Boletim Epi-
demiológico com as prin-
cipais informações, com 
o objetivo de realizar uma 
comunicação mais ágil e 
objetiva. 

A Secretaria Municipal de 
Saúde reconhece a importân-
cia das redes sociais para a 
apresentação diária destes 
dados que demonstram como 
está transmissão do corona-
vírus no município. 

Dessa forma, além da 
comu n ic aç ão  cont i nu a 
fundamental, tanto para 
Influenza quanto para o 
coronavírus, que a popu-
lação execute em seu coti-
diano todas as medidas de 
prevenção: uso de máscara, 
distanciamento social, lavar 
as mãos com frequência e 
vacinação.
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Diárias
Á Partir

Mercado prevê 
que inflação 
ficará em 
4,39% este ano
Indicador ultrapassa centro da meta de 
inflação, definida pelo Conselho Monetário 
Nacional para este ano, de 4%

O 
Banco Central (BC) 
manteve a estimati-
va do Índice Nacio-

nal de Preços ao Consumidor 
Amplo (IPCA – a inflação 
oficial do país) em 4,39%, em 
relação à semana passada, de 
acordo com informações di-
vulgadas pelo Boletim Focus. 
Com periodicidade semanal, o 
documento reúne as projeções 
para os principais indicadores 
da economia.

O indicador ultrapassa o 
centro da meta de inflação, de-
finida pelo Conselho Monetá-
rio Nacional para este ano, de 

4%. Se considerada a margem 
de 1,5 ponto percentual para 
cima ou para baixo, o índice, 
porém, permanece dentro da 
meta, já que pode variar de 
2,5% a 5,5%.

A projeção para 2021 
foi reduzida, de 3,37% para 
3,34%. Já o índice esperado 
para 2022 e 2023 permaneceu 
inalterado, de 3,50% e 3,25%, 
respectivamente.

Outro parâmetro adotado 
pelo mercado financeiro é a 
taxa básica de juros, a Selic, 
que consiste no principal ins-
trumento usado pelo BC para 

Semanalmente, Boletim Focus do Banco Central reúne projeções para
 principais indicadores da economia

MARCELO CASAL/ABR

como o risco de inadimplên-
cia, a margem de lucro e des-
pesas administrativas.

Quando o Copom aumenta 
a taxa básica de juros, a fina-
lidade é conter a demanda 
aquecida, e isso causa reflexos 
nos preços porque os juros 
mais altos encarecem o cré-
dito e estimulam a poupança. 
Quando a Selic é mantida, o 
comitê considera que ajustes 
anteriores foram suficientes 
para manter a inação sob 
controle.

PIB
O mercado financeiro 

manteve em 4,40% o valor 
referente à retração da eco-
nomia, mensurada a partir do 
Produto Interno Bruto (PIB), 
que resulta da soma de todas 
as riquezas do país. A expecta-
tiva de crescimento para 2021, 
por sua vez, permaneceu sem 
ajustes, em 3,5%. Para os anos 
de 2022, o ajuste é 3,46% para 
3,49%, enquanto manteve em 
2,50% para 2023.

Segundo o boletim Focus, 
a cotação do dólar para o final 
deste ano apresentou leve 
queda, de R$ 5,15 para R$ 
5,14. Para o m de 2021, o BC 
manteve em R$ 5, enquanto 
diminuiu de R$ 4,98 para R$ 
4,95 o valor estimado para 
2022.

alcançar a meta de inação. 
Nesta edição, a taxa prevista 
para 2021 foi elevada de 3% 
para 3,13% ao ano.

Quanto a 2022 e 2023, a 
expectativa é de que seja de 
4,5% ao ano e 6% ao ano.

No último dia 9, o Co-
mitê de Política Monetária 
(Copom) do BC anunciou a 
decisão, tomada em unani-
midade, de manter a Selic em 
2% ao ano. A redução da Selic 
favorece o barateamento do 

crédito e leva a um menor 
controle da inação, o que esti-
mula a produção e o consumo. 
Apesar disso, os bancos consi-
deram também outros fatores 
na hora de definir os juros 
cobrados dos consumidores, 

NAÇÕES UNIDAS

Sancionado remanejamento de R$ 3,3 bi a órgãos internacionais

U
m remanejamento 
de recursos do Or-
çamento de 2020 

evitará que o Brasil que ina-
dimplente com organismos 
internacionais. O presidente 
Jair Bolsonaro sancionou pro-
jeto de lei com crédito suple-
mentar, que realoca recursos.

Os recursos virão de dota-
ções orçamentárias cancela-
das, sem impacto para outros 
programas do governo. Por 
envolver remanejamento de 
verbas, o crédito suplementar 

não tem impacto no cum-
primento do teto federal de 
gastos.

Com a sanção do crédi-
to, o Brasil afastou o risco 
de ficar inadimplente com 
a Organização das Nações 
Unidas (ONU). Caso o go-
verno brasileiro não pagas-
se a dívida até o m do ano, 
o país correria o risco de 
perder direito de voto nas 
Nações Unidas em 2021. O 
Brasil tinha de pagar pelo 
menos US$ 113,5 milhões 

de uma dívida de US$ 390 
milhões com a ONU para 
não ser afetado.

Além da ONU, o remane-
jamento cobrirá dívidas com 
a Organização dos Estados 
Americanos (OEA) e cerca 
de 30 organismos internacio-
nais. O crédito suplementar 
também beneficia órgãos 
nacionais, como o Instituto 
Nacional de Colonização e 
Reforma Agrária (Incra) e o 
Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística (IBGE).

PANDEMIA

Japão se divide sobre 
ajustes a estímulo econômico

Brasil 
afastou o 
risco de ficar 
inadimplente 
com a 
Organização 
das Nações 
Unidas

LUKAS JACKSON/REUTERSD/ABR

A
s autoridades do 
Banco do Japão 
(BOJ, na sigla em 

inglês) estavam divididas 
em relação a até onde ir no 
ajuste de seu programa de es-
tímulo, com alguns pedindo 
uma revisão de sua estratégia 
para atingir 2% de inflação, 
mostrou um resumo das 
opiniões compartilhadas na 
reunião de revisão de juros 
de dezembro.

O exame da política mo-
netária se concentrará em 
ajustar as compras do BOJ de 
fundos negociados em bolsa 
(ETF, na sigla em inglês) e 
operações para controlar a 
curva de juros, de acordo com 
o resumo da reunião de 17 e 
18 de dezembro, divulgado 
nesta segunda-feira.

O presidente do BOJ, Ha-
ruhiko Kuroda, disse que a 
revisão da política monetária 

não levará a grandes mudan-
ças no controle da curva de ju-
ros, e, em vez disso, focará no 
ajuste minucioso da estrutura 
para torná-la mais sustentável.

Mas alguns membros do 
conselho do BOJ pediram 
uma revisão mais ambiciosa, 
já que o impacto da Covid-19 

no crescimento aumentou os 
temores de um retorno à de-
flação, mostrou o documento.

“Para evitar um retorno à 
deflação, o BOJ deve avaliar 
sua estratégia, ferramentas e 
comunicação para atingir sua 
meta de preço”, mostrou uma 
opinião citada. 

Haruhiko Kuroda disse que revisão da política monetária não levará a 
grandes mudanças no controle da curva de juros
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PORTO FERREIRA

Comitê se reúne e 
anuncia medidas 
restritivas 
contra a Covid-19
Novas medidas passam a valer a partir de 
segunda-feira (17) e constam de decreto municipal

RIO CLARO
A partir de 2ª, atendimento do Procon será remoto devido a Covid

O 
Comitê Gestor do 
Plano de Prevenção 
e Contingencia-

mento em Saúde da Covid-19 
(Comitê Extraordinário Covid-
19) de Porto Ferreira se reuniu 
por videoconferência na tarde 
de quinta-feira (13) para deli-
berar sobre medidas restriti-
vas após o aumento exponen-
cial dos casos da doença nos 
últimos dias, causados pela 
variante ômicron, muito mais 
contagiosa.

As novas medidas passam a 
valer a partir de segunda-feira 
(17) e constam de decreto 
municipal. Ficam mantidas no 
Município de Porto Ferreira as 
normas previstas no Plano São 
Paulo, estando vedado o aten-
dimento presencial e/ou reali-
zação de atividades que estejam 

proibidas pela regulamentação 
estadual e municipal. Lem-
brando que as atividades per-
mitidas em cada fase são aque-
las previstas no sítio eletrônico 
do Plano São Paulo, por meio 
do endereço https://www.sao-
paulo.sp.gov.br/planosp/.

Posto que para todas as ati-
vidades devem ser observadas 
as regras sanitárias estipuladas 
pela Secretaria de Saúde para 
cada segmento, ficou decido 
que:

- Fica estabelecido o limite 
de ocupação máxima limitada 
em 70% da capacidade do local, 
em todos os estabelecimentos 
comerciais, prestadores de 
serviço, lanchonetes, bares, 
restaurantes e congêneres no 
Município, observados os horá-
rios autorizados nos respectivos 

alvarás de funcionamento. 
Fica proibida a realização de 
apresentações de música ao 
vivo nesses estabelecimentos 
citados, e também terminante-
mente proibido o atendimento 
de clientes sem assentos ou 
“em pé”.

- No caso de igrejas, templos 
e demais locais de oração, fica 
permitida a realização de ativi-
dades presenciais coletivas em 
cerimônias, celebrações, mis-
sas ou cultos, limitadas a 70% 
de sua capacidade.

- No caso de academias, 
inclusive de clubes, o atendi-
mento presencial será limi-
tado a 70% de sua capacidade, 
observados os horários autori-
zados nos respectivos alvarás 
de funcionamento.

- Os parques municipais, 

- É recomendada a apresen-
tação da Carteira de Vacinação 
COVID-19, física ou digital, 
para acesso a espaços com 
grandes públicos, como clubes, 
restaurantes, igrejas e outros, 
devendo abranger todas as 
faixas etárias já liberadas para 
vacinação.

- A fiscalização do cumpri-
mento das normas é de compe-
tência da Força Tarefa de Fisca-
lização Conjunta. A tipificação 
das atividades presenciais veda-
das pela regulamentação muni-
cipal ficará a critério dos agen-
tes de fiscalização, podendo 
as autoridades administrativas 
desconsiderar atos ou cadastros 
registrados com a finalidade de 
dissimular a real atividade eco-
nômica exercida pelo infrator, 
por dolo, fraude ou simulação.

Outras medidas – No 
âmbito da Administração 
Municipal, o decreto também 
vai trazer mudanças que permi-
tam o melhor aproveitamento 
dos servidores que atuam dire-
tamente no enfrentamento da 
doença.

Durante a reunião, o pre-
feito Rômulo Rippa e a secre-
tária de Saúde, Vera Visolli, 
informaram que está em 
negociação a reabertura da 
Unidade de Atendimento de 
Síndrome Gripal, o que deve 
ocorrer até o final da próxima 
semana. Também na semana 
que vem deve ter início a 
vacinação ao público infantil 
e as informações referentes 
à campanha serão divulgadas 
em breve, em detalhes.

segundo os horários de funcio-
namento próprios, observarão a 
lotação máxima de 300 pessoas.

- Fica possibilitada a reto-
mada das atividades esportivas, 
conforme calendário específico 
para cada modalidade espor-
tiva, estando vedada a presença 
de torcidas nos ambientes 
desportivos.

- Fica possibilitada a reali-
zação de eventos de pequeno 
porte, como casamentos, 
formaturas e aniversários, 
estando os estabelecimentos 
responsáveis limitados a 70% 
de sua capacidade, nos termos 
dos respectivos alvarás de fun-
cionamento, estando vedada a 
realização “raves”, bailes, boa-
tes e similares. É obrigatória 
a apresentação da Carteira de 
Vacinação COVID-19, física 

ou digital, para acesso a esses 
eventos, devendo abranger 
todas as faixas etárias já libera-
das para vacinação.

- Especificamente quanto 
à Feira Livre Municipal, fica 
permitida a realização de suas 
atividades, limitando-se a no 
máximo 3 mesas por barraca 
que ofereça alimentação. Ficam 
proibidos a realização de apre-
sentações de música ao vivo 
na Feira Livre Municipal e o 
atendimento de clientes sem 
assentos ou “em pé”.

- As aulas e demais ativida-
des presenciais no âmbito das 
instituições de ensino públi-
cas e privadas, no Município 
de Porto Ferreira, seguirão as 
normativas previstas na regu-
lamentação estadual e no dis-
posto no decreto.

Porto Ferreira restringe atividades

C
om  o  au me nto 
das infecções pela 
covid o Procon de 

Rio Claro vai alterar a par-
tir de segunda-feira (17) a 
dinâmica de atendimento ao 
público. Tanto a unidade do 

Centro quanto a do Cervezão 
receberão demandas da popu-
lação de maneira remota, uma 
vez que vários de seus fun-
cionários contraíram covid 
e foram afastados do serviço 
presencial.

As reclamações referentes 
aos direitos do consumidor 
deverão ser encaminhadas 
por e-mail para os endere-
ços procon@prefeiturarc.sp.
gov.br (unidade do Centro) 
ou procon.crc@gmail.com 

(Cervezão).
Para formalizar a ocor-

rência é preciso incluir na 
mensagem relato do ocorrido 
e anexos com cópias de RG, 
CPF, comprovante de ende-
reço e documentos relativos à 

reclamação (contrato, extrato 
bancário, nota fiscal, proto-
colo de compra, ordem de 
serviço, etc).

Para o esclarecimento de 
dúvidas o atendimento a par-
tir de segunda-feira será feito 

por telefone. A unidade do 
centro atende pelos números 
3533-1944, 3533-2070, 3532-
3067, 3534-7792 e 3532-3152. 
A unidade do Cervezão atende 
pelos números 3523-5985 e 
3532-1550.
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Diárias
Á Partir

Mercado prevê 
que inflação 
ficará em 
4,39% este ano
Indicador ultrapassa centro da meta de 
inflação, definida pelo Conselho Monetário 
Nacional para este ano, de 4%

O 
Banco Central (BC) 
manteve a estimati-
va do Índice Nacio-

nal de Preços ao Consumidor 
Amplo (IPCA – a inflação 
oficial do país) em 4,39%, em 
relação à semana passada, de 
acordo com informações di-
vulgadas pelo Boletim Focus. 
Com periodicidade semanal, o 
documento reúne as projeções 
para os principais indicadores 
da economia.

O indicador ultrapassa o 
centro da meta de inflação, de-
finida pelo Conselho Monetá-
rio Nacional para este ano, de 

4%. Se considerada a margem 
de 1,5 ponto percentual para 
cima ou para baixo, o índice, 
porém, permanece dentro da 
meta, já que pode variar de 
2,5% a 5,5%.

A projeção para 2021 
foi reduzida, de 3,37% para 
3,34%. Já o índice esperado 
para 2022 e 2023 permaneceu 
inalterado, de 3,50% e 3,25%, 
respectivamente.

Outro parâmetro adotado 
pelo mercado financeiro é a 
taxa básica de juros, a Selic, 
que consiste no principal ins-
trumento usado pelo BC para 

Semanalmente, Boletim Focus do Banco Central reúne projeções para
 principais indicadores da economia

MARCELO CASAL/ABR

como o risco de inadimplên-
cia, a margem de lucro e des-
pesas administrativas.

Quando o Copom aumenta 
a taxa básica de juros, a fina-
lidade é conter a demanda 
aquecida, e isso causa reflexos 
nos preços porque os juros 
mais altos encarecem o cré-
dito e estimulam a poupança. 
Quando a Selic é mantida, o 
comitê considera que ajustes 
anteriores foram suficientes 
para manter a inação sob 
controle.

PIB
O mercado financeiro 

manteve em 4,40% o valor 
referente à retração da eco-
nomia, mensurada a partir do 
Produto Interno Bruto (PIB), 
que resulta da soma de todas 
as riquezas do país. A expecta-
tiva de crescimento para 2021, 
por sua vez, permaneceu sem 
ajustes, em 3,5%. Para os anos 
de 2022, o ajuste é 3,46% para 
3,49%, enquanto manteve em 
2,50% para 2023.

Segundo o boletim Focus, 
a cotação do dólar para o final 
deste ano apresentou leve 
queda, de R$ 5,15 para R$ 
5,14. Para o m de 2021, o BC 
manteve em R$ 5, enquanto 
diminuiu de R$ 4,98 para R$ 
4,95 o valor estimado para 
2022.

alcançar a meta de inação. 
Nesta edição, a taxa prevista 
para 2021 foi elevada de 3% 
para 3,13% ao ano.

Quanto a 2022 e 2023, a 
expectativa é de que seja de 
4,5% ao ano e 6% ao ano.

No último dia 9, o Co-
mitê de Política Monetária 
(Copom) do BC anunciou a 
decisão, tomada em unani-
midade, de manter a Selic em 
2% ao ano. A redução da Selic 
favorece o barateamento do 

crédito e leva a um menor 
controle da inação, o que esti-
mula a produção e o consumo. 
Apesar disso, os bancos consi-
deram também outros fatores 
na hora de definir os juros 
cobrados dos consumidores, 

NAÇÕES UNIDAS

Sancionado remanejamento de R$ 3,3 bi a órgãos internacionais

U
m remanejamento 
de recursos do Or-
çamento de 2020 

evitará que o Brasil que ina-
dimplente com organismos 
internacionais. O presidente 
Jair Bolsonaro sancionou pro-
jeto de lei com crédito suple-
mentar, que realoca recursos.

Os recursos virão de dota-
ções orçamentárias cancela-
das, sem impacto para outros 
programas do governo. Por 
envolver remanejamento de 
verbas, o crédito suplementar 

não tem impacto no cum-
primento do teto federal de 
gastos.

Com a sanção do crédi-
to, o Brasil afastou o risco 
de ficar inadimplente com 
a Organização das Nações 
Unidas (ONU). Caso o go-
verno brasileiro não pagas-
se a dívida até o m do ano, 
o país correria o risco de 
perder direito de voto nas 
Nações Unidas em 2021. O 
Brasil tinha de pagar pelo 
menos US$ 113,5 milhões 

de uma dívida de US$ 390 
milhões com a ONU para 
não ser afetado.

Além da ONU, o remane-
jamento cobrirá dívidas com 
a Organização dos Estados 
Americanos (OEA) e cerca 
de 30 organismos internacio-
nais. O crédito suplementar 
também beneficia órgãos 
nacionais, como o Instituto 
Nacional de Colonização e 
Reforma Agrária (Incra) e o 
Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística (IBGE).

PANDEMIA

Japão se divide sobre 
ajustes a estímulo econômico

Brasil 
afastou o 
risco de ficar 
inadimplente 
com a 
Organização 
das Nações 
Unidas

LUKAS JACKSON/REUTERSD/ABR

A
s autoridades do 
Banco do Japão 
(BOJ, na sigla em 

inglês) estavam divididas 
em relação a até onde ir no 
ajuste de seu programa de es-
tímulo, com alguns pedindo 
uma revisão de sua estratégia 
para atingir 2% de inflação, 
mostrou um resumo das 
opiniões compartilhadas na 
reunião de revisão de juros 
de dezembro.

O exame da política mo-
netária se concentrará em 
ajustar as compras do BOJ de 
fundos negociados em bolsa 
(ETF, na sigla em inglês) e 
operações para controlar a 
curva de juros, de acordo com 
o resumo da reunião de 17 e 
18 de dezembro, divulgado 
nesta segunda-feira.

O presidente do BOJ, Ha-
ruhiko Kuroda, disse que a 
revisão da política monetária 

não levará a grandes mudan-
ças no controle da curva de ju-
ros, e, em vez disso, focará no 
ajuste minucioso da estrutura 
para torná-la mais sustentável.

Mas alguns membros do 
conselho do BOJ pediram 
uma revisão mais ambiciosa, 
já que o impacto da Covid-19 

no crescimento aumentou os 
temores de um retorno à de-
flação, mostrou o documento.

“Para evitar um retorno à 
deflação, o BOJ deve avaliar 
sua estratégia, ferramentas e 
comunicação para atingir sua 
meta de preço”, mostrou uma 
opinião citada. 

Haruhiko Kuroda disse que revisão da política monetária não levará a 
grandes mudanças no controle da curva de juros

DIVULGAÇÃO
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Governos seguem mesma lógica 
no enfrentamento da Covid-19 e de 
desastres climáticos, aponta estudo
Em uma 1ª etapa, pesquisa comparou 
municípios das regiões Sul e Sudeste 
mais afetados por problemas como 
secas, enchentes e deslizamentos nos 
últimos dez anos e os que sofreram 
maior impacto da Covid-19

Maria Fernanda Ziegler/
Agência FAPESP

E
xiste uma correlação 
entre o enfrenta-
mento da COVID-

19 e de desastres ambientais 
no Brasil, e isso não é bom. 
Estudo realizado por pesqui-
sadora do Centro Nacional 
de Monitoramento e Alertas 
de Desastres Naturais (Cema-
den) mostrou que, além da 
descontinuidade de recur-
sos, há ainda um problema de 
base referente à necessidade 
de políticas para o desenvol-
vimento urbano que reduzam 
a distribuição espacial da vul-
nerabilidade. Os dados foram 
apresentados na revista Sus-
tainable Cities and Society.

Em uma primeira etapa, a 
pesquisa comparou os municí-
pios das regiões Sul e Sudeste 
mais afetados por problemas 
como secas, enchentes e des-
lizamentos nos últimos dez 
anos e os que sofreram maior 
impacto da COVID-19.

“Os 45 municípios mais 
atingidos por desastres natu-
rais são os mesmos que mais 
sofreram com altos números 
de casos e de mortes durante 
a pandemia. Como os locais 
coincidem – e são áreas 
mais vulneráveis em termos 
de estrutura verde, acesso à 
saúde e saneamento –, seria 
interessante atacar os pro-
blemas de infraestrutura nes-
sas regiões”, explica Andrea 
Young, autora do estudo e 
pesquisadora do Cemaden. 
O trabalho foi apoiado pela 

FAPESP.
Entre os municípios no 

topo do ranking tanto de 
desastres naturais quanto de 
impactos causados pela pan-
demia estão: São Paulo (com 
38.770 mortes por COVID-
19 em 2020) e Rio de Janeiro 
(34.102 óbitos), seguidos por 
Belo Horizonte (6.636 óbi-
tos). “Embora alguns muni-
cípios apresentem números 
reduzidos de desastres em 
relação a anos anteriores, 
graças a investimentos em 
defesa civil, chama a atenção 
o fato de que Campinas [SP] 
tenha registrado mais de 4 mil 
mortes por COVID-19 e que 
em Santo André [SP], São 
Bernardo [SP] e São Gonçalo 
[RJ] tenham ocorrido mais 
de 3 mil mortes. Santos [SP] 
e Joinville [SC] apresentaram 
mais de 2 mil óbitos cada”, 
conta.

DESCONTINUIDADE 
DE RECURSOS 
E PROGRAMAS
O estudo identificou 

ainda a existência de uma 
correlação entre a transfe-
rência de verba para combate 
a desastres e para a pande-
mia. Nesse caso, como não 
havia dados históricos sufi-
cientes nos 45 municípios, 
a pesquisadora concentrou 
a análise na cidade de São 
Paulo. O estudo de caso na 
capital paulista também 
mostrou convergência entre 
os bairros mais afetados pela 
pandemia e aqueles com 
maior risco de desastre.

“Na cidade de São Paulo, cada 
bairro reagiu de forma dife-
rente à COVID-19. Alguns 
locais da periferia deram res-
postas rápidas, pois tinham 
formado redes de conexão 
que se autoajudavam, como 
observado em Paraisópo-
lis. Outros bairros isolados 
no sul do município foram 
muito prejudicados pelo 
baixo acesso ao transporte e 
pela precária rede de conexão 
entre os moradores”, comenta 
a pesquisadora.

Young ressalta que resili-
ência não é só infraestrutura, 
mas também a forma como 
os bairros estabelecem as 
redes de conexão e como se 
comunicam. Para ela, a aná-
lise torna evidente que as 
respostas do governo tanto à 
pandemia quanto às mudanças 
climáticas devem estar vincu-
ladas à tecnologia, inteligência 
urbana e soluções baseadas na 
natureza.

“Não é que se gasta pouco. 
Muitas vezes não se gasta no 
local que mais precisa. Em 
alguns bairros houve mais 
casos de COVID-19, pois o 
saneamento era ruim. Isso tam-
bém vale para desastres natu-
rais. Então será que não seria 
melhor focar nesse problema 
daqui para frente, executando 
as medidas adequadas e, por-
tanto, economizando recur-
sos? Afinal, saber onde está o 
problema e priorizá-lo é uma 
forma de economizar”, afirma.

Young acredita que falta 
monitoramento sobre as ações 
que tornaram os bairros mais 
resilientes e também sobre a 
continuidade da destinação 
de recursos. “Nesse momento, 
precisamos ficar muito aten-
tos com o SUS [Sistema Único 
de Saúde], pois se o governo 
federal realmente começar a 
cortar esses orçamentos – que 
não deveriam ser mexidos, 
pois são obrigatórios – vai 
ocorrer mais uma vez a des-
continuidade de recursos e 
planos. Vai ficar deficitário.”

O artigo From federal 
transfers and local invest-
ments to a potential conver-
gence of COVID-19 and cli-
mate change: The case study 
of São Paulo city pode ser 
lido em: www.sciencedirect.
com/science/article/pii/
S221067072100723X#!.

“Em um primeiro momento 
da pandemia, o governo fede-
ral ofereceu dinheiro para aju-
dar a questão das famílias e, 
de maneira mais reduzida, às 
pessoas que têm negócios. Isso 
ocorreu antes de toda a confu-
são para a compra das vacinas 
em 2020. Porém, em 2021, o 
orçamento para a saúde caiu 
abruptamente”, afirma Young.

De acordo com dados do 
Tesouro Nacional, o orça-
mento federal para gastos 
emergenciais com COVID-19 
foi de US$ 115 bilhões em 
2020. No ano seguinte foi 
reduzido para US$ 26 bilhões.

A pesquisadora ressalta 
que a descontinuidade de 
recursos observada na pan-
demia também tem sido o 
padrão no enfrentamento 
das mudanças climáticas ao 
longo dos últimos dez anos. 
“Quando ocorre o desastre 
ambiental, invariavelmente 
e de forma rápida ocorre a 
transferência de recursos para 
a emergência. Porém, passado 
o problema imediato, esse 
recurso é cortado e o plano de 

ação é descontinuado. Só que 
são problemas estruturais e 
que vão voltar com a próxima 
chuva, a próxima seca ou, no 
caso da COVID-19, a próxima 
onda ou epidemia”, diz.

Por parte do município, 
a pesquisadora observa que, 
para a questão ambiental, 
existe uma maior preocupa-
ção em reconstruir as áreas 
atingidas do que em aumen-
tar a resiliência dessas regiões. 
“A maioria dos municípios 
investe em concreto, seguindo 
a lógica de mais asfalto, diques 
e reservatórios, em vez de 
replantio e saneamento, por 
exemplo. Com isso, a recons-
trução dessas áreas acaba 
sendo com estruturas cinza, 
não voltadas para a questão 
ecológica. Então é claro que 
essas áreas serão afetadas 
novamente”, avalia.

Para a pesquisadora, a 
situação revela, portanto, que 
o dinheiro para essas ações 
está sendo mal-empregado. “É 
dinheiro mal gasto porque são 
obras de infraestrutura cinza. 
Elas são mais caras do que 

uma obra que tenha o intuito 
de restaurar uma floresta ou 
um manguezal.”

Algo semelhante se deu 
durante a pandemia. “No 
caso da COVID-19, em 2020, 
o dinheiro para a compra das 
vacinas foi o menor recurso 
empregado, o que mostra uma 
falta de pressa ou de interesse 
em vacinar o quanto antes a 
população. Até agosto de 
2021, tinham sido destinados 
US$ 10 bilhões para as vaci-
nas e pagos apenas US$ 2,5 
bilhões do orçamento total, 
enquanto o orçamento emer-
gencial total para municipali-
dade foi de aproximadamente 
US$ 112,5 bilhões. É possível 
perceber que a atuação gover-
namental é sempre muito 
parecida, não importa o tipo 
de emergência”, explica.

MESMAS FRAQUEZAS 
E OPORTUNIDADES
Ao comparar o enfren-

tamento da COVID-19 e 
dos desastres ambientais, o 
estudo identificou as mesmas 
fraquezas e potencialidades. 

CORDEIRÓPOLIS
Deputado Murilo Félix 
reitera pedido de ensino 
integral em escola

ENSINO MÉDIO DE SP
Professores e inscritos no Banco de Talentos podem pedir atribuição 
de aulas dos Aprofundamentos Curriculares e demais disciplinas

P
rofessores do ensino 
médio da rede esta-
dual e inscritos no 

Banco de Talentos iniciaram, 
no sábado (15), uma nova 
etapa no processo de atri-
buição de aulas dos Apro-
fundamentos Curriculares do 
Ensino Médio de São Paulo. 
Eles poderão manifestar inte-
resse nos Itinerários Formati-
vos ofertados em cada escola 
e demais disciplinas para este 
ano letivo, na Secretaria Esco-
lar Digital (SED), até às 12h da 
próxima terça-feira (18).

Esta é a fase de atribuição 
escolar, onde os professores 
confirmam as escolhas nas 
unidades que trabalham. Na 
próxima quinta-feira (20), o 
sistema disponibiliza a mani-
festação para as diretorias de 
ensino para contemplar as 

aulas não atribuídas.
A partir de 2 fevereiro, 

cada uma das 3,7 mil escolas 
estaduais de ensino médio 
vai ofertar, para a 2ª série, 
pelo menos dois aprofunda-
mentos curriculares que con-
templem as quatro áreas do 

conhecimento. No total, são 
10 possibilidades - Lingua-
gens, Matemática, Ciências 
Humanas e Ciências da Natu-
reza e seis opções integradas.

Os docentes com aulas 
atribuídas garantem direito às 
Aulas de Trabalho Pedagógico 

Individual (ATPI). Ou seja, 
tempo livre durante a semana 
para se dedicar exclusiva-
mente ao planejamento de 
aulas dos aprofundamentos, 
via estudo do Mappa (Material 
de Apoio ao Planejamento e 
Práticas do Aprofundamento) 
ou atividades a serem realiza-
das no Ambiente Virtual de 
Aprendizagem (Ava) da Efape 
(Escola de Formação e Aper-
feiçoamento dos Profissionais 
da Educação do Estado de São 
Paulo).

PROPOSTA 
INICIADA EM 2021
São Paulo foi o primeiro 

Estado a aprovar o novo 
currículo do Ensino Médio 
e agora se torna o primeiro 
a implementá-lo. Em 2021, 
todos os 436 mil estudantes 

matriculados na rede esta-
dual na 1ª série tiveram 
acesso aos 12 componentes 
da Formação Geral Básica 
(FGB), alinhada ao Currí-
culo em Ação; aos três com-
ponentes do Inova Educação 
(Eletiva, Projeto de Vida e 
Tecnologia e Inovação); e a 
possibilidade de manifestar 
interesse nos Aprofundamen-
tos Curriculares, conforme 
projeto de vida individual. Os 
aprofundamentos serão ofer-
tados à 2ª série neste ano e, 
em 2023, para a 3ª série.

No total, são 10 opções de 
itinerários: Linguagens e suas 
tecnologias – #SeLigaNaMídia; 
Ciências Humanas e Sociais 
Aplicadas – Superar desafios 
é de humanas; Ciências da 
Natureza e suas tecnologias – 
Ciência em ação!; Matemática 

e suas tecnologias – Mate-
mática conectada; Ciências 
Humanas e Linguagens – Cul-
tura em movimento: diferen-
tes formas de narrar a expe-
riência humana; Ciências da 
Natureza e Matemática – Meu 
papel no desenvolvimento 
sustentável; Matemática e 
Ciências Humanas – Ciên-
cias Humanas, Arte, Mate-
mática #quem_divide_multi-
plica; Linguagens e Ciências 
da Natureza – Corpo, saúde 
e linguagens; Linguagens e 
Matemática – Start! Hora do 
desafio!; Ciências Humanas 
e Ciências da Natureza – A 
cultura do solo: do campo à 
cidade. Além disso, há oferta 
de formação técnica e profis-
sional, via Novotec Integrado 
(21 cursos) e Expresso (4 
cursos).

O 
deputado esta-
dual Murilo Félix 
(Podemos) proto-

colou na sexta-feira (14) ofí-
cio na Secretaria Estadual de 
Educação para formalizar o 
pedido de ensino integral na 
da Escola Estadual José Levy 
Coronel, em Cordeirópolis. 

O documento foi destinado 
ao secretário estadual Ros-
sieli Soares, com quem o 
parlamentar havia se reunido 
no início do ano passado e 
tratado desse e de outros 
assuntos.

“O ensino integral repre-
senta um avanço na educação 

e consequentemente em todas 
as outras áreas. Mais do que 
nunca, fará a diferença no pre-
sente e no futuro das crianças 
e adolescentes”, declarou.

Em Limeira o parlamen-
tar conquistou esse avanço 
e neste ano quatro escolas 
terão ensino integral - Cas-
tello Branco, na Vila São 
Cristóvão; Irmã Maria do 
Santo Inocêncio Lima, no 
Jardim Ouro Verde; Irmã 
Maria Gertrudes Cardoso 
Rebello, no Parque Nossa 
Senhora das Dores; e Pro-
fessora Ruth Ramos Cappi, 
no Jardim São Pedro.
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Lucão Fernandes questiona Saúde sobre 
Campanha de Vacinação contra a Covid-19
“Queremos saber se São Carlos está preparado para essa vacinação”, destacou o vereador

O 
presidente da Câ-
mara Municipal de 
São Carlos, verea-

dor Lucão Fernandes (MDB), 
solicitou informações ao De-
partamento de Vigilância em 
Saúde, da Secretaria Munici-
pal de Saúde, sobre a Cam-
panha de Vacinação contra a 
Covid-19.

De acordo com o parla-
mentar, recentemente, o go-
vernador João Doria anunciou 
a chegada do terceiro lote com 
2 milhões de doses prontas da 
vacina Coronavac, contra o 
coronavírus, desenvolvida em 
parceria com o Instituto Bu-
tantan e que, até o momento, o 
Estado já detém 3,12 milhões 
de doses disponíveis para uso 
imediato tão logo haja autori-
zação da Anvisa (Agência Na-
cional de Vigilância Sanitária). 

“O governador reafirmou 
no dia 14 desse mês, que 
manterá para 25 de janeiro 
a previsão para o começo da 
vacinação contra a COVID-19 
no Estado. Queremos saber 
se São Carlos está preparado 

e das vacinas para a campanha 
contra a COVID-19; se será re-
alizada a ampliação do horário 
das salas de vacinação para a 
administração das doses de 
vacina contra a COVID-19; 
entre outras.

“A produção local também 
já começou, com a chegada 
de matéria-prima para enva-
se e rotulagem na fábrica de 
imunizantes do instituto e o 
diretor do Instituto Butantan, 
Dimas Covas, informou que 
no dia 15 de janeiro, que 
teremos prontas para uso 9 
milhões de doses. No começo 
de fevereiro, 22 milhões de 
doses e, no dia 15 de março, 
outras 15 milhões. Com base 
em todas essas informações é 
importante que tenhamos as 
respostas para nossos ques-
tionamentos e, por fim, saber-
mos se estamos preparados 
para a campanha de vacinação 
contra a COVID-19”, enfati-
zou Lucão Fernandes.

O vereador também quer 
saber se além das Unidades 
de Saúde, será montado ou-

tros pontos na cidade para 
a administração das vacinas 
para a população; se o mu-
nicípio dispõe de insumos 
para a aplicação das doses 
de vacinação, como seringas, 
agulhas, luvas, algodão, caixa 
para descarte das seringas e 
agulhas. “Além disso, a cidade 
tem EPIs [equipamentos de 
proteção individual] em quan-
tidade suficiente para suprir 
necessidade dos trabalhadores 
que estarão atuando durante a 
campanha?”, indagou.

O parlamentar ressalta que 
o objetivo das informações é 
de enaltecer o brilhante tra-
balho da Secretaria Municipal 
da Saúde, em especial, do 
Departamento de Vigilância 
em Saúde no enfrentamento 
da pandemia de COVID-19. 
“Se a gente constatar que há 
a necessidade de buscarmos 
apoio junto aos órgãos compe-
tentes para que se inicie com 
maior celeridade a imunização 
de nossa população, nos colo-
camos à inteira disposição”, 
afirmou.

para essa vacinação”, destacou 
Lucão.

Entre os questionamentos, 
o vereador quer saber se a 
cidade tem local apropriado 

para deixar as doses oriundas 
do Estado aos Municípios para 
a realização da campanha; se 
conta com carro adequado 
para fazer a logística de distri-

buição das doses de vacina às 
Unidades de Saúde; se há em 
todas as Unidades de Saúde 
equipamentos para o armaze-
namento das vacinas de rotina 

O vereador quer saber se a cidade tem local apropriado para deixar as doses oriundas 
do Estado aos Municípios para a realização da campanha

DIVULGAÇÃO

PLANO SÃO PAULO 

SP: 90 bares e festas são autuados 
por descumprir regras sanitárias

AUXÍLIO EMERGENCIAL 

“Serão dezenas de milhares de pessoas 
jogadas na miséria”, alerta Fenae

POR ELAINE PATRICIA CRUZ –
AGÊNCIA BRASIL 

E
ntre os dias 25 e 
27 de dezembro, a 
Vigilância Sanitá-

ria autuou 90 bares e festas 
clandest inas  em todo o 
estado paulista por desres-
peito às regras do Plano São 
Paulo. Segundo o governo 
paulista, foram autuados 
estabelecimentos cujo fun-
cionamento estava proibido 
no estado.

Durante os três dias vigo-
rou a volta de todo o estado 
à Fase 1-vermelha do Plano 
São Paulo, que prevê o fecha-
mento de todo o comércio 
e dos serviços, mantendo 
aberto apenas os que são 
considerados essenciais nas 

áreas de abastecimento, se-
gurança, logística e saúde.

A partir de hoje (28) até o 
dia 31 de dezembro, o estado 
volta à fase 3-amarela. Nes-
ta fase, bares, restaurantes, 
shoppings centers, comércio 
de rua, salões de beleza e 
barbearias podem reabrir, 
mas com limitação de 40% do 
público. Já entre os dias 1º e 3 
de janeiro, o governo paulista 
determinou novo retorno à 
fase vermelha.

O Plano São Paulo, ela-
borado para este momento 
de convivência com a pan-
demia do novo coronavírus, 
é dividido em cinco fases 
que vão do nível máximo 
de restrição de atividades 
não essenciais (vermelho) 
a etapas identificadas como 

controle (laranja), flexibili-
zação (amarelo), abertura 
parcial (verde) e normal 
controlado (azul). 

O descumprimento das 
regras estabelecidas no Plano 
São Paulo prevê multa de até 
R$ 276 mil ao estabelecimen-
to. Se ocorre aglomeração e 
falta de uso de máscara, a mul-
ta é de pouco mais de R$ 5 mil 
por estabelecimento. Pessoas 
que estejam descumprindo 
as regras podem ser multadas 
também em mais de R$ 524.

Pessoas que queiram de-
nunciar estabelecimentos de 
São Paulo por descumprimen-
to das regras sanitárias podem 
ligar para o telefone 0800-
771-3541, disque-denúncia da 
Vigilância Sanitária. A ligação 
é gratuita.

O Plano São Paulo, elaborado para este momento de convivência com a pandemia do novo coronavírus

ROVENA ROSA/AGÊNCIA BRASIL

H
oje (29), cerca 
de 3,2 milhões de 
pessoas nascidas 

em novembro receberão a 
última parcela do Auxílio 
Emergencial Extensão de R$ 
300 e outras 50,3 mil, também 
nascidas no referido mês, 
terão acesso aos últimos paga-
mentos do benefício no valor 
de R$ 600. Amanhã, recebem 
os beneficiários nascidos em 
dezembro. Para o grupo do 
Bolsa Família, os pagamentos 
do auxílio foram encerrados 
no último dia 23 e a partir de 
janeiro estes trabalhadores 
voltam a receber somente o 
valor original da ajuda finan-
ceira.

Os cenários econômico e 
sanitário do país e a decisão 
do governo de encerrar nesta 
quinta-feira (31) o pagamento 
do auxílio emergencial aos 
brasileiros que mais neces-
sitam de amparo do Execu-
tivo preocupam a Federação 
Nacional das Associações do 
Pessoal da Caixa Econômica 
Federal (Fenae). Além do au-
mento dos casos de covid-19 
[já são cerca de 7,5 milhões 
de ocorrências e mais de 191 
mil mortes pela doença], 
projeções feitas por diferen-
tes institutos e especialistas 
apontam para o crescimento 
da inflação e do desemprego 
no Brasil.

“Serão dezenas de mi-
lhares de pessoas jogadas na 
miséria”, alerta o presidente 
da Fenae, Sergio Takemoto, 
ao observar que a federação 
sempre defendeu a manuten-

ção do auxílio emergencial 
em R$ 600 mensais e en-
quanto durarem os efeitos da 
pandemia. De acordo com os 
calendários de pagamentos 
de hoje (28) e amanhã (29), 
os valores do benefício serão 
creditados em poupança so-
cial digital da Caixa; mas, os 
saques só estarão liberados a 
partir de 25 de janeiro.

“Quem mais sofre e con-
tinuará padecendo com esta 
crise sem precedentes e 
que tende a se arrastar no 
próximo ano é a população 
mais vulnerável”, ressalta o 
presidente da Fenae. “Nosso 
entendimento foi sempre 
para a continuidade do bene-
fício até que a economia te-
nha horizontes mais claros”, 
defende Takemoto.

POBREZA
Após o Fundo Monetário 

Internacional (FMI) afirmar 
que o fim do auxílio emergen-
cial pode fazer com que o Brasil 
alcance a marca de 24 milhões 
de pessoas em situação de ex-
trema pobreza [renda mensal 
até R$ 155], o pesquisador 
Vinícius Botelho, do Instituto 
Brasileiro de Economia da Fun-
dação Getúlio Vargas (Ibre/
FGV), divulgou, na última 
semana, a projeção de que 17 
milhões de brasileiros estarão 
nessa condição a partir do pró-
ximo mês de janeiro.

Segundo o estudo, isto re-
presentará 26,2% da população. 
Em setembro deste ano, mês 
seguinte à redução do valor do 
auxílio pela metade, tal percen-
tual ficou em 18,3%.

Domingo, 16
janeiro de 2022
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Diárias
Á Partir

Mercado prevê 
que inflação 
ficará em 
4,39% este ano
Indicador ultrapassa centro da meta de 
inflação, definida pelo Conselho Monetário 
Nacional para este ano, de 4%

O 
Banco Central (BC) 
manteve a estimati-
va do Índice Nacio-

nal de Preços ao Consumidor 
Amplo (IPCA – a inflação 
oficial do país) em 4,39%, em 
relação à semana passada, de 
acordo com informações di-
vulgadas pelo Boletim Focus. 
Com periodicidade semanal, o 
documento reúne as projeções 
para os principais indicadores 
da economia.

O indicador ultrapassa o 
centro da meta de inflação, de-
finida pelo Conselho Monetá-
rio Nacional para este ano, de 

4%. Se considerada a margem 
de 1,5 ponto percentual para 
cima ou para baixo, o índice, 
porém, permanece dentro da 
meta, já que pode variar de 
2,5% a 5,5%.

A projeção para 2021 
foi reduzida, de 3,37% para 
3,34%. Já o índice esperado 
para 2022 e 2023 permaneceu 
inalterado, de 3,50% e 3,25%, 
respectivamente.

Outro parâmetro adotado 
pelo mercado financeiro é a 
taxa básica de juros, a Selic, 
que consiste no principal ins-
trumento usado pelo BC para 

Semanalmente, Boletim Focus do Banco Central reúne projeções para
 principais indicadores da economia

MARCELO CASAL/ABR

como o risco de inadimplên-
cia, a margem de lucro e des-
pesas administrativas.

Quando o Copom aumenta 
a taxa básica de juros, a fina-
lidade é conter a demanda 
aquecida, e isso causa reflexos 
nos preços porque os juros 
mais altos encarecem o cré-
dito e estimulam a poupança. 
Quando a Selic é mantida, o 
comitê considera que ajustes 
anteriores foram suficientes 
para manter a inação sob 
controle.

PIB
O mercado financeiro 

manteve em 4,40% o valor 
referente à retração da eco-
nomia, mensurada a partir do 
Produto Interno Bruto (PIB), 
que resulta da soma de todas 
as riquezas do país. A expecta-
tiva de crescimento para 2021, 
por sua vez, permaneceu sem 
ajustes, em 3,5%. Para os anos 
de 2022, o ajuste é 3,46% para 
3,49%, enquanto manteve em 
2,50% para 2023.

Segundo o boletim Focus, 
a cotação do dólar para o final 
deste ano apresentou leve 
queda, de R$ 5,15 para R$ 
5,14. Para o m de 2021, o BC 
manteve em R$ 5, enquanto 
diminuiu de R$ 4,98 para R$ 
4,95 o valor estimado para 
2022.

alcançar a meta de inação. 
Nesta edição, a taxa prevista 
para 2021 foi elevada de 3% 
para 3,13% ao ano.

Quanto a 2022 e 2023, a 
expectativa é de que seja de 
4,5% ao ano e 6% ao ano.

No último dia 9, o Co-
mitê de Política Monetária 
(Copom) do BC anunciou a 
decisão, tomada em unani-
midade, de manter a Selic em 
2% ao ano. A redução da Selic 
favorece o barateamento do 

crédito e leva a um menor 
controle da inação, o que esti-
mula a produção e o consumo. 
Apesar disso, os bancos consi-
deram também outros fatores 
na hora de definir os juros 
cobrados dos consumidores, 

NAÇÕES UNIDAS

Sancionado remanejamento de R$ 3,3 bi a órgãos internacionais

U
m remanejamento 
de recursos do Or-
çamento de 2020 

evitará que o Brasil que ina-
dimplente com organismos 
internacionais. O presidente 
Jair Bolsonaro sancionou pro-
jeto de lei com crédito suple-
mentar, que realoca recursos.

Os recursos virão de dota-
ções orçamentárias cancela-
das, sem impacto para outros 
programas do governo. Por 
envolver remanejamento de 
verbas, o crédito suplementar 

não tem impacto no cum-
primento do teto federal de 
gastos.

Com a sanção do crédi-
to, o Brasil afastou o risco 
de ficar inadimplente com 
a Organização das Nações 
Unidas (ONU). Caso o go-
verno brasileiro não pagas-
se a dívida até o m do ano, 
o país correria o risco de 
perder direito de voto nas 
Nações Unidas em 2021. O 
Brasil tinha de pagar pelo 
menos US$ 113,5 milhões 

de uma dívida de US$ 390 
milhões com a ONU para 
não ser afetado.

Além da ONU, o remane-
jamento cobrirá dívidas com 
a Organização dos Estados 
Americanos (OEA) e cerca 
de 30 organismos internacio-
nais. O crédito suplementar 
também beneficia órgãos 
nacionais, como o Instituto 
Nacional de Colonização e 
Reforma Agrária (Incra) e o 
Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística (IBGE).

PANDEMIA

Japão se divide sobre 
ajustes a estímulo econômico

Brasil 
afastou o 
risco de ficar 
inadimplente 
com a 
Organização 
das Nações 
Unidas

LUKAS JACKSON/REUTERSD/ABR

A
s autoridades do 
Banco do Japão 
(BOJ, na sigla em 

inglês) estavam divididas 
em relação a até onde ir no 
ajuste de seu programa de es-
tímulo, com alguns pedindo 
uma revisão de sua estratégia 
para atingir 2% de inflação, 
mostrou um resumo das 
opiniões compartilhadas na 
reunião de revisão de juros 
de dezembro.

O exame da política mo-
netária se concentrará em 
ajustar as compras do BOJ de 
fundos negociados em bolsa 
(ETF, na sigla em inglês) e 
operações para controlar a 
curva de juros, de acordo com 
o resumo da reunião de 17 e 
18 de dezembro, divulgado 
nesta segunda-feira.

O presidente do BOJ, Ha-
ruhiko Kuroda, disse que a 
revisão da política monetária 

não levará a grandes mudan-
ças no controle da curva de ju-
ros, e, em vez disso, focará no 
ajuste minucioso da estrutura 
para torná-la mais sustentável.

Mas alguns membros do 
conselho do BOJ pediram 
uma revisão mais ambiciosa, 
já que o impacto da Covid-19 

no crescimento aumentou os 
temores de um retorno à de-
flação, mostrou o documento.

“Para evitar um retorno à 
deflação, o BOJ deve avaliar 
sua estratégia, ferramentas e 
comunicação para atingir sua 
meta de preço”, mostrou uma 
opinião citada. 

Haruhiko Kuroda disse que revisão da política monetária não levará a 
grandes mudanças no controle da curva de juros
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Petrobras bate recorde de 
importação de gás natural liquefeito

APÓS REAJUSTE
Teto do seguro-desemprego sobe para R$ 2.106,08

Marca foi atingida com compra de 23 
milhões de metros cúbicos por dia

C
om a compra de 
2 3  m i l hõ e s  de 
metros cúbicos de 

gás natural liquefeito (GNL) 
por dia, a Petrobras atingiu, 
no ano passado, o recorde 
histórico de importação do 
insumo, superando o recorde 
anterior de 20 milhões de 
metros cúbicos por dia (m³/
dia), registrado em 2014. O 
recorde diário ocorreu no 
dia 1º de outubro do ano pas-
sado, quando foram impor-
tados mais de 40 milhões de 
metros cúbicos. A informação 
foi dada pela Petrobras.

Em 2021, o GNL repre-
sentou cerca de 30% do total 
da oferta de gás natural da 
empresa, sendo considerado 
fundamental para suprir as 
demandas contratadas pelos 
clientes.

De acordo com a Petro-
bras, a marca alcançada repre-
senta volume 200% superior 
ao montante adquirido em 

2020, de 7,5 milhões m³/dia. 
“O recorde de 2021 é resul-
tado das iniciativas adotadas 
pela companhia para ampliar 
a oferta de gás natural ao mer-
cado, como, por exemplo, o 
aumento de capacidade do 
terminal de regaseificação do 
Rio de Janeiro”, externou a 
empresa.

A Petrobras importa o 
GNL de países como Estados 
Unidos, Trinidad & Tobago 
e Catar, por meio de navios 
especiais, que transportam 
o gás na forma líquida. O 
insumo volta ao estado gasoso 
nos terminais de regaseifica-
ção e, em seguida, é enviado 
aos clientes que possuem con-
tratos de comercialização de 
gás natural celebrados com 
a Petrobras. A importação 
de GNL para atendimento às 
demandas do mercado nacio-
nal de gás também pode ser 
realizada por outros fornece-
dores, observou a companhia.

SALÁRIO MÉDIO  VALOR DA PARCELA
Até R$ 1.858,17   80% do salário médio ou salário mínimo, 

prevalecendo o maior valor
De R$ 1.858,18 até R$ 
3.097,26  

50% sobre o que ultrapassar R$ 1.858,17, mais 
valor fixo de R$ 1.486,53

Acima de R$ 3.097,26 parcela invariável de R$ 2.106,08
Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego

D
esde a última ter-
ça-feira (11), o 
trabalhador demi-

tido sem justa causa está 
recebendo um valor maior de 
seguro-desemprego. A tabela 
das faixas salariais usadas 
para calcular o valor da par-
cela seguiu o Índice Nacional 
de Preços ao Consumidor 
(INPC) de 2021 e foi reajus-
tada em 10,16%.

Com a correção, o valor 
máximo do seguro-desem-
prego subirá de R$ 1.911,84 
para R$ 2.106,08, diferença 
de R$ 194,24. O piso segue a 
variação do salário mínimo e 
aumenta de R$ 1,1 mil para 
R$ 1.212.

Os novos valores estão 
sendo pagos para as parcelas 
emitidas para saque desde 
a última terça-feira (11) e 
vale tanto para quem recebe 
o seguro-desemprego como 
para quem ainda dará entrada 
no pedido.

A parcela do seguro-de-
semprego é calculada com 
base na média das três últimas 
remunerações do trabalhador 
antes da demissão. Após a 
correção das faixas salariais, 

o benefício será definido da 
seguinte forma.

DIREITOS
Pago ao trabalhador com 

carteira assinada dispensado 
sem justa causa, o seguro-de-
semprego tem de três a cinco 

parcelas, que dependem do 
número de meses trabalha-
dos no emprego anterior e do 
número de pedidos do bene-
fício. O benefício pode ser 
pedido por meio do Portal 
Emprega Brasil, do Ministé-
rio do Trabalho e Previdência.

O trabalhador não pode ter 
outro vínculo empregatício. 
O prazo para fazer o pedido 
varia entre o 7º e o 120º dia 
da demissão, para trabalha-
dores formais, e entre o 7º e 
o 90º dia, para empregados 
domésticos.

EM NOVEMBRO

Setor de serviços 
cresce 2,4% após dois 
meses de queda

O 
setor de serviços 
cresceu 2,4% na 
passagem de outu-

bro para novembro, após dois 
meses de taxas negativas, 
recuperando a perda acumu-
lada de 2,2%. Com o resul-
tado de novembro, o setor 
ficou 4,5% acima do patamar 
pré-pandemia de covid-19, 
registrado em fevereiro de 
2020, mas está 7,3% abaixo 
do recorde alcançado em 
novembro de 2014. Os dados 
são da Pesquisa Mensal de 
Serviços, divulgada na última 
quinta-feira (13) pelo Insti-
tuto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE).

Segundo o gerente da 
pesquisa, Rodrigo Lobo, 
a recuperação do mês de 
novembro coloca o setor no 
maior patamar dos últimos 
seis anos, igualando-se ao 
nível de dezembro de 2015. 
“Das últimas 18 informações 
divulgadas, na comparação 
mês contra mês anterior, 15 
foram positivas e 3 foram 
negativas: março, devido à 
segunda onda de covid-19, 
e setembro e outubro, por 
conta de aumentos de preços 
em telecomunicações e passa-
gens aéreas”, disse, em nota, o 
pesquisador.

Segundo o IBGE, qua-
tro das cinco atividades 

pesquisadas avançaram no 
mês de novembro, com des-
taque para serviços de infor-
mação e comunicação (5,4%), 
que recuperaram a perda de 
2,9% verificada nos dois 
meses anteriores. Com isso, a 
atividade se coloca num pata-
mar 13,7% acima de fevereiro 
de 2020.

“Nessa atividade, sobressai 
o setor de tecnologia da infor-
mação, principalmente os seg-
mentos de portais, provedores 
de conteúdo e ferramentas de 
busca da internet; desenvolvi-
mento e licenciamento de sof-
twares e consultoria em tec-
nologia da informação”, disse 
Rodrigo Lobo.

O setor de tecnologia da 
informação cresceu 10,7% 
de outubro para novembro, 
maior taxa desde janeiro de 
2018 (11,8%), ficando 47,4% 
acima do patamar pré-pande-
mia. “Depois do período mais 
agudo da pandemia, a partir 
de junho de 2020, o setor 
mostrou rápida recuperação, 
acelerando o ritmo de cres-
cimento das receitas. Essas 
informações positivas são 
em boa parte explicadas pelo 
dinamismo das empresas do 
setor de Tecnologia da Infor-
mação, que fornecem servi-
ços para outras empresas”, 
afirmou o gerente da pesquisa.

EM ALTA
Venda de produtos de consumo em 
supermercados cresce 1,9% em novembro

O 
consumo de produtos 
do setor supermerca-
dista nos lares brasi-

leiros cresceu 1,97% em novem-
bro de 2021, na comparação com 
outubro. Na comparação com 
novembro de 2020, houve alta 
de 4,43% e, no acumulado de 
janeiro a novembro, de 2,88%. 
Os dados foram divulgados pela 
Associação Brasileira de Super-
mercados (Abras).

Segundo o vice-presidente 
Institucional da Abras, Mar-
cio Milan, o crescimento de 
novembro ante o mesmo mês 
do ano anterior deve ser ana-
lisado pensando nas restrições 
existentes naquele período. 
“Havia uma restrição muito 
grande, diferente deste ano em 
que tivemos a economia e o 
comércio totalmente abertos, a 
volta ao normal do trabalho das 

pessoas, além do saldo positivo 
na empregabilidade.”

Milan disse que também 
contribuíram para o aumento 
do consumo no setor as ações 
promocionais dos supermer-
cados em novembro, a diver-
sidade de marcas como alter-
nativas para os consumidores 
de menor poder aquisitivo e o 
pagamento do 13º terceiro aos 
trabalhadores assalariados.

RESTRIÇÕES 
PELA COVID-19
Mesmo com o anúncio 

de medidas restritivas por 
causa do aumento dos casos 
de influenza e covid-19, feito 
ontem pelo governo paulista, 
o setor não tem intenção de 
implantar ações para reduzir 
o movimento de pessoas nos 
supermercados, disse o diri-
gente da Abras.
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Diárias
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Mercado prevê 
que inflação 
ficará em 
4,39% este ano
Indicador ultrapassa centro da meta de 
inflação, definida pelo Conselho Monetário 
Nacional para este ano, de 4%

O 
Banco Central (BC) 
manteve a estimati-
va do Índice Nacio-

nal de Preços ao Consumidor 
Amplo (IPCA – a inflação 
oficial do país) em 4,39%, em 
relação à semana passada, de 
acordo com informações di-
vulgadas pelo Boletim Focus. 
Com periodicidade semanal, o 
documento reúne as projeções 
para os principais indicadores 
da economia.

O indicador ultrapassa o 
centro da meta de inflação, de-
finida pelo Conselho Monetá-
rio Nacional para este ano, de 

4%. Se considerada a margem 
de 1,5 ponto percentual para 
cima ou para baixo, o índice, 
porém, permanece dentro da 
meta, já que pode variar de 
2,5% a 5,5%.

A projeção para 2021 
foi reduzida, de 3,37% para 
3,34%. Já o índice esperado 
para 2022 e 2023 permaneceu 
inalterado, de 3,50% e 3,25%, 
respectivamente.

Outro parâmetro adotado 
pelo mercado financeiro é a 
taxa básica de juros, a Selic, 
que consiste no principal ins-
trumento usado pelo BC para 

Semanalmente, Boletim Focus do Banco Central reúne projeções para
 principais indicadores da economia

MARCELO CASAL/ABR

como o risco de inadimplên-
cia, a margem de lucro e des-
pesas administrativas.

Quando o Copom aumenta 
a taxa básica de juros, a fina-
lidade é conter a demanda 
aquecida, e isso causa reflexos 
nos preços porque os juros 
mais altos encarecem o cré-
dito e estimulam a poupança. 
Quando a Selic é mantida, o 
comitê considera que ajustes 
anteriores foram suficientes 
para manter a inação sob 
controle.

PIB
O mercado financeiro 

manteve em 4,40% o valor 
referente à retração da eco-
nomia, mensurada a partir do 
Produto Interno Bruto (PIB), 
que resulta da soma de todas 
as riquezas do país. A expecta-
tiva de crescimento para 2021, 
por sua vez, permaneceu sem 
ajustes, em 3,5%. Para os anos 
de 2022, o ajuste é 3,46% para 
3,49%, enquanto manteve em 
2,50% para 2023.

Segundo o boletim Focus, 
a cotação do dólar para o final 
deste ano apresentou leve 
queda, de R$ 5,15 para R$ 
5,14. Para o m de 2021, o BC 
manteve em R$ 5, enquanto 
diminuiu de R$ 4,98 para R$ 
4,95 o valor estimado para 
2022.

alcançar a meta de inação. 
Nesta edição, a taxa prevista 
para 2021 foi elevada de 3% 
para 3,13% ao ano.

Quanto a 2022 e 2023, a 
expectativa é de que seja de 
4,5% ao ano e 6% ao ano.

No último dia 9, o Co-
mitê de Política Monetária 
(Copom) do BC anunciou a 
decisão, tomada em unani-
midade, de manter a Selic em 
2% ao ano. A redução da Selic 
favorece o barateamento do 

crédito e leva a um menor 
controle da inação, o que esti-
mula a produção e o consumo. 
Apesar disso, os bancos consi-
deram também outros fatores 
na hora de definir os juros 
cobrados dos consumidores, 

NAÇÕES UNIDAS

Sancionado remanejamento de R$ 3,3 bi a órgãos internacionais

U
m remanejamento 
de recursos do Or-
çamento de 2020 

evitará que o Brasil que ina-
dimplente com organismos 
internacionais. O presidente 
Jair Bolsonaro sancionou pro-
jeto de lei com crédito suple-
mentar, que realoca recursos.

Os recursos virão de dota-
ções orçamentárias cancela-
das, sem impacto para outros 
programas do governo. Por 
envolver remanejamento de 
verbas, o crédito suplementar 

não tem impacto no cum-
primento do teto federal de 
gastos.

Com a sanção do crédi-
to, o Brasil afastou o risco 
de ficar inadimplente com 
a Organização das Nações 
Unidas (ONU). Caso o go-
verno brasileiro não pagas-
se a dívida até o m do ano, 
o país correria o risco de 
perder direito de voto nas 
Nações Unidas em 2021. O 
Brasil tinha de pagar pelo 
menos US$ 113,5 milhões 

de uma dívida de US$ 390 
milhões com a ONU para 
não ser afetado.

Além da ONU, o remane-
jamento cobrirá dívidas com 
a Organização dos Estados 
Americanos (OEA) e cerca 
de 30 organismos internacio-
nais. O crédito suplementar 
também beneficia órgãos 
nacionais, como o Instituto 
Nacional de Colonização e 
Reforma Agrária (Incra) e o 
Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística (IBGE).

PANDEMIA

Japão se divide sobre 
ajustes a estímulo econômico

Brasil 
afastou o 
risco de ficar 
inadimplente 
com a 
Organização 
das Nações 
Unidas

LUKAS JACKSON/REUTERSD/ABR

A
s autoridades do 
Banco do Japão 
(BOJ, na sigla em 

inglês) estavam divididas 
em relação a até onde ir no 
ajuste de seu programa de es-
tímulo, com alguns pedindo 
uma revisão de sua estratégia 
para atingir 2% de inflação, 
mostrou um resumo das 
opiniões compartilhadas na 
reunião de revisão de juros 
de dezembro.

O exame da política mo-
netária se concentrará em 
ajustar as compras do BOJ de 
fundos negociados em bolsa 
(ETF, na sigla em inglês) e 
operações para controlar a 
curva de juros, de acordo com 
o resumo da reunião de 17 e 
18 de dezembro, divulgado 
nesta segunda-feira.

O presidente do BOJ, Ha-
ruhiko Kuroda, disse que a 
revisão da política monetária 

não levará a grandes mudan-
ças no controle da curva de ju-
ros, e, em vez disso, focará no 
ajuste minucioso da estrutura 
para torná-la mais sustentável.

Mas alguns membros do 
conselho do BOJ pediram 
uma revisão mais ambiciosa, 
já que o impacto da Covid-19 

no crescimento aumentou os 
temores de um retorno à de-
flação, mostrou o documento.

“Para evitar um retorno à 
deflação, o BOJ deve avaliar 
sua estratégia, ferramentas e 
comunicação para atingir sua 
meta de preço”, mostrou uma 
opinião citada. 

Haruhiko Kuroda disse que revisão da política monetária não levará a 
grandes mudanças no controle da curva de juros
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CoronaVac tem eficácia contra 
Ômicron, mostra estudo preliminar
Resultado mostra maior eficácia em 
comparação às vacinas de mRNA

U
m estudo realizado 
por pesquisado-
res de universida-

des chinesas e publicado na 
revista Emerging Microbes 
& Infections, aponta que a 
vacina CoronaVac, produzida 
pelo Instituto Butantan e pelo 
laboratório chinês Sinovac, 
tem efetividade na neutrali-
zação da variante Ômicron. 
O estudo ainda é preliminar. 
Apesar de já ter sido publi-
cado e passado por revisão de 
pares, o artigo médico-cientí-
fico contém dados observados 
em laboratório, o que ainda 
não demonstra se há a mesma 
efetividade na população em 
geral.

Para o estudo, os pesqui-
sadores usaram pseudovírus 
contendo a proteína Spike de 
sete variantes do vírus Sar-
s-CoV-2: Ômicron, Alpha, 
Beta, Gama, Delta, Lambda 
e Mu. Um pseudovírus é 
uma partícula viral que pos-
sui todas as propriedades do 
vírus, com a diferença de que 
ele não infecta as células. Os 
pseudovírus foram utilizados 
na pesquisa por permitir uma 
manipulação mais segura em 
laboratório.

No experimento foi uti-
lizado plasma sanguíneo 
de pessoas vacinadas com 
a CoronaVac e também de 
pessoas com infecção pré-
via. Essas amostras são então 
infectadas com os pseudoví-
rus que carregam a proteína 
Spike das variantes. 

O teste consiste em che-
car se anticorpos gerados em 
decorrência da vacina vão 
neutralizar, ou seja, combater 
o vírus nesse cultivo. O resul-
tado é então comparado com 
a capacidade de neutralização 
dos anticorpos da linhagem de 
vírus que circulava no início 

da pandemia.
Os testes de neutralização 

conseguem avaliar a capaci-
dade dos anticorpos de erra-
dicar o vírus, mas não medem 
outros aspectos de defesa do 
organismo, como por exem-
plo a memória do sistema 
imunológico.

O QUE DIZ O ESTUDO
Após produzidos os pseu-

dovírus das sete variantes, 
pesquisadores analisaram 
anticorpos neutralizantes de 
16 pessoas convalescentes 
de covid-19 e também de 20 
pessoas que haviam tomado 
duas doses da vacina Coro-
naVac. O estudo não incluiu 
pessoas que tomaram doses 
de reforço.

No caso das pessoas que 
tiveram a infecção prévia, foi 
observada uma redução de 
10,5 vezes da neutralização 
contra a variante Ômicron, ou 
seja, a neutralização pela Ômi-
cron é 10,5 vezes pior do que 
para cepa original do novo 
coronavírus. No caso da Alfa, 
a redução é de 2,2 vezes; 5,4 
vezes contra a Beta; 4,8 vezes 
contra a Gama; 2,6 vezes con-
tra a Delta; 1,9 vez contra a 
Lambda; e 7,5 vezes contra a 
variante Mu. 

Já no teste feito com os 
anticorpos neutralizantes 
das 20 pessoas que tinham 
tomado as duas doses da 
vacina CoronaVac, a redução 
de neutralização média foi de 
12,5 vezes sobre a Ômicron; 
de 2,9 vezes contra a Alfa; 5,5 
vezes contra a Beta; 4,3 vezes 
contra a Gama; 3,4 vezes con-
tra a Delta; 3,2 vez contra a 
Lambda; e 6,4 vezes contra a 
variante Mu.

Para os autores do traba-
lho, essa redução de neutrali-
zação de cerca de 12,5 vezes 

RESPOSTA
 IMUNOLÓGICA
O Instituto Butantan 

divulgou que um outro 
estudo, feito no Chile e que 
ainda não foi publicado, 
demonstrou que três doses 
da CoronaVac foram capa-
zes de reforçar a resposta 
imunológica celular contra a 
variante Ômicron.

“Os primeiros resultados 
que obtivemos são respos-
tas celulares, que são células 
chamadas linfócitos T, que 
reconhecem antígenos de 
coronavírus. Fomos capazes 
de medir a capacidade de 
reconhecimento e de res-
posta imune em amostras 
obtidas de pessoas vacinadas 
com duas doses da Corona-
Vac, mais a dose de reforço, 
e detectamos um nível signi-
ficativo de reconhecimento 
da proteína S da variante 
Ômicron”, disse o pesqui-
sador Alexis Kalergis, dire-
tor do Instituto Milênio de 
Imunologia e Imunoterapia, 
professor na Pontifícia Uni-
versidade Católica do Chile, 
em entrevista à Rádio Pauta.

Para a pesquisa, foi anali-
sado um grupo de 24 pessoas 
com ciclo vacinal completo 
feito com a CoronaVac e que 
haviam recebido uma dose 
de reforço do mesmo imuni-
zante após seis meses. Amos-
tras de sangue dos vacinados 
foram avaliadas em labora-
tório para verificar a capa-
cidade específica dos linfó-
citos T em identificar cepas 
da variante Ômicron. “Esses 
linfócitos T têm a capacidade 
de reconhecer células infec-
tadas para eliminá-las. Para 
conseguir isso, os linfócitos 
T também devem produ-
zir uma molécula antiviral 
chamada interferon gama e 
nossos resultados mostram 
que essa molécula foi efeti-
vamente produzida”, disse o 
pesquisador chileno.

da CoronaVac frente a Ômi-
cron - que demonstra perda 
de efetividade da vacina em 
relação à cepa original - é 
muito “melhor do que os tra-
balhos publicados sobre duas 
doses de vacinas de RNA 
mensageiro, nas quais foi 
observada uma diminuição 
de 22 vezes e de 30 até 180 
vezes  da neutralização em 
imunizados com a Pfizer”.

Mesmo assim, os autores 
destacam que a comparação 
dos estudos da CoronaVac 
com a Pfizer pode ter proble-
mas, já que a diferença encon-
trada entre eles pode ser atri-
buída a ensaios diferentes ou 
amostras diferentes.

“A CoronaVac, ou outras 
vacinas inativadas, indu-
zem um repertório maior de 
imunidade contra covid-19. 
Recentemente, há evidências 
científicas de que a capa-
cidade de neutralização da 
CoronaVac contra a variante 
Ômicron é maior do que a 
capacidade das vacinas base-
adas em proteína S. A conse-
quência disso é que as vacinas 
inativadas, como a CoronaVac, 
resistem mais às variantes”, 
disse Dimas Covas, presidente 

do Instituto Butantan.
Para especialistas que 

leram o estudo publicado 
na revista científica, ainda 
faltam dados para que seja 
possível afirmar que duas 
doses da CoronaVac seriam 
suficientes para neutralizar a 
Ômicron. Eles destacam que 
faltam dados, por exemplo, 
de resposta celular. Eles tam-
bém lembram que o resultado 
observado com anticorpos 
neutralizantes nem sempre 
corresponde ao que é obser-
vado em cenários epidemio-
lógicos reais.

Todas as vacinas aprova-
das até este momento foram 
desenvolvidas para combater 
apenas a cepa original do Sar-
S-CoV-2, que surgiu inicial-
mente na China. Todas elas 
apresentam, em maior ou 
menor grau, queda de eficácia 
em relação às variantes.

VACINAÇÃO
Independentemente do 

resultado desse estudo, espe-
cialistas lembram que vaci-
nas salvam vidas. Na última 
quarta-feira (12), em entre-
vista coletiva, o coordena-
dor executivo do Centro de 

Contingência do Coronavírus 
em São Paulo, João Gabbardo, 
disse que as vacinas que estão 
sendo aplicadas em todo o 
mundo ajudam a prevenir 
mortes e hospitalizações por 
covid-19.

Segundo ele, a variante 
Ômicron, que fez os casos 
de covid-19 explodirem em 
todo o mundo, tem sido, no 
geral, uma pandemia de não 
vacinados. “Estamos enfren-
tando uma pandemia dos não 
vacinados. E, quando se fala 
dos não vacinados, estamos 
falando das pessoas com mais 
de 18 anos que não comple-
taram o seu esquema vacinal 
e das crianças que ainda não 
foram vacinadas. Esses dois 
segmentos é que são respon-
sáveis por esse acréscimo no 
número de internações e de 
casos”, disse ele. “Quando 
dizem que está variante é ino-
fensiva, que os casos são leves, 
temos que levar em conside-
ração que isso é resultado da 
vacinação. O número de pes-
soas que ainda se infectam é 
muito elevado. E internações, 
embora não sejam tão graves, 
são muito elevadas”, falou 
Gabbardo.

COVID-19
Saúde envia à Anvisa nota 
defendendo liberação de autoteste

O 
M i n i s t é r i o  d a 
S a ú d e  e n v i o u 
uma nota técnica 

à Agência Nacional de Vigi-
lância Sanitária (Anvisa) 
defendendo a aprovação da 
liberação da oferta comer-
cial de testes de covid-19 
que possam ser aplicados 
autonomamente pelas pró-
prias pessoas, ou os “auto-
testes”.

No documento, o minis-
tério argumenta que o uso 

dos autotestes seria uma 
estratégia complementar ao 
plano de testagem adotado 
durante a pandemia. Essa 
medida permitiria a amplia-
ção do número de testes.

A oferta de mais exames 
permitiria mais agilidade 
na identificação de casos de 
infecção pelo coronavírus e 
a adoção das providências 
recomendadas pela pasta, 
especialmente o isolamento 
para combater a circulação 

do vírus.
A majoração dos testes 

também é importante, con-
forme o órgão, para evitar 
sobrecargas no sistema de 
saúde, que “já estão muito 
além de sua capacidade de 
atendimento”.

Na nota, o ministério 
defende que sejam adotados 
requisitos para a comerciali-
zação dos autotestes em far-
mácia e estabelecimentos de 
saúde. Um deles é respeitar 

as recomendações da Orga-
nização Mundial da Saúde, 
como o mínimo de 80% para 
a sensibilidade e de 97% 
para a especificidade.

“Além disso, o solicitante 
de registro do teste deve for-
necer canal de comunicação 
telefônico, sem custo, dis-
ponível 24 horas por dia, 
durante 7 dias por semana, 
de suporte ao usuário com 
acesso direto a pessoal capa-
citado para atender, orientar 
e encaminhar as demandas 
do interessado sobre o uso 
do produto, interpreta-
ção dos resultados e como 
proceder após sua obten-
ção”, propõe a pasta no 
documento.
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Diárias
Á Partir

Mercado prevê 
que inflação 
ficará em 
4,39% este ano
Indicador ultrapassa centro da meta de 
inflação, definida pelo Conselho Monetário 
Nacional para este ano, de 4%

O 
Banco Central (BC) 
manteve a estimati-
va do Índice Nacio-

nal de Preços ao Consumidor 
Amplo (IPCA – a inflação 
oficial do país) em 4,39%, em 
relação à semana passada, de 
acordo com informações di-
vulgadas pelo Boletim Focus. 
Com periodicidade semanal, o 
documento reúne as projeções 
para os principais indicadores 
da economia.

O indicador ultrapassa o 
centro da meta de inflação, de-
finida pelo Conselho Monetá-
rio Nacional para este ano, de 

4%. Se considerada a margem 
de 1,5 ponto percentual para 
cima ou para baixo, o índice, 
porém, permanece dentro da 
meta, já que pode variar de 
2,5% a 5,5%.

A projeção para 2021 
foi reduzida, de 3,37% para 
3,34%. Já o índice esperado 
para 2022 e 2023 permaneceu 
inalterado, de 3,50% e 3,25%, 
respectivamente.

Outro parâmetro adotado 
pelo mercado financeiro é a 
taxa básica de juros, a Selic, 
que consiste no principal ins-
trumento usado pelo BC para 

Semanalmente, Boletim Focus do Banco Central reúne projeções para
 principais indicadores da economia

MARCELO CASAL/ABR

como o risco de inadimplên-
cia, a margem de lucro e des-
pesas administrativas.

Quando o Copom aumenta 
a taxa básica de juros, a fina-
lidade é conter a demanda 
aquecida, e isso causa reflexos 
nos preços porque os juros 
mais altos encarecem o cré-
dito e estimulam a poupança. 
Quando a Selic é mantida, o 
comitê considera que ajustes 
anteriores foram suficientes 
para manter a inação sob 
controle.

PIB
O mercado financeiro 

manteve em 4,40% o valor 
referente à retração da eco-
nomia, mensurada a partir do 
Produto Interno Bruto (PIB), 
que resulta da soma de todas 
as riquezas do país. A expecta-
tiva de crescimento para 2021, 
por sua vez, permaneceu sem 
ajustes, em 3,5%. Para os anos 
de 2022, o ajuste é 3,46% para 
3,49%, enquanto manteve em 
2,50% para 2023.

Segundo o boletim Focus, 
a cotação do dólar para o final 
deste ano apresentou leve 
queda, de R$ 5,15 para R$ 
5,14. Para o m de 2021, o BC 
manteve em R$ 5, enquanto 
diminuiu de R$ 4,98 para R$ 
4,95 o valor estimado para 
2022.

alcançar a meta de inação. 
Nesta edição, a taxa prevista 
para 2021 foi elevada de 3% 
para 3,13% ao ano.

Quanto a 2022 e 2023, a 
expectativa é de que seja de 
4,5% ao ano e 6% ao ano.

No último dia 9, o Co-
mitê de Política Monetária 
(Copom) do BC anunciou a 
decisão, tomada em unani-
midade, de manter a Selic em 
2% ao ano. A redução da Selic 
favorece o barateamento do 

crédito e leva a um menor 
controle da inação, o que esti-
mula a produção e o consumo. 
Apesar disso, os bancos consi-
deram também outros fatores 
na hora de definir os juros 
cobrados dos consumidores, 

NAÇÕES UNIDAS

Sancionado remanejamento de R$ 3,3 bi a órgãos internacionais

U
m remanejamento 
de recursos do Or-
çamento de 2020 

evitará que o Brasil que ina-
dimplente com organismos 
internacionais. O presidente 
Jair Bolsonaro sancionou pro-
jeto de lei com crédito suple-
mentar, que realoca recursos.

Os recursos virão de dota-
ções orçamentárias cancela-
das, sem impacto para outros 
programas do governo. Por 
envolver remanejamento de 
verbas, o crédito suplementar 

não tem impacto no cum-
primento do teto federal de 
gastos.

Com a sanção do crédi-
to, o Brasil afastou o risco 
de ficar inadimplente com 
a Organização das Nações 
Unidas (ONU). Caso o go-
verno brasileiro não pagas-
se a dívida até o m do ano, 
o país correria o risco de 
perder direito de voto nas 
Nações Unidas em 2021. O 
Brasil tinha de pagar pelo 
menos US$ 113,5 milhões 

de uma dívida de US$ 390 
milhões com a ONU para 
não ser afetado.

Além da ONU, o remane-
jamento cobrirá dívidas com 
a Organização dos Estados 
Americanos (OEA) e cerca 
de 30 organismos internacio-
nais. O crédito suplementar 
também beneficia órgãos 
nacionais, como o Instituto 
Nacional de Colonização e 
Reforma Agrária (Incra) e o 
Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística (IBGE).

PANDEMIA

Japão se divide sobre 
ajustes a estímulo econômico

Brasil 
afastou o 
risco de ficar 
inadimplente 
com a 
Organização 
das Nações 
Unidas

LUKAS JACKSON/REUTERSD/ABR

A
s autoridades do 
Banco do Japão 
(BOJ, na sigla em 

inglês) estavam divididas 
em relação a até onde ir no 
ajuste de seu programa de es-
tímulo, com alguns pedindo 
uma revisão de sua estratégia 
para atingir 2% de inflação, 
mostrou um resumo das 
opiniões compartilhadas na 
reunião de revisão de juros 
de dezembro.

O exame da política mo-
netária se concentrará em 
ajustar as compras do BOJ de 
fundos negociados em bolsa 
(ETF, na sigla em inglês) e 
operações para controlar a 
curva de juros, de acordo com 
o resumo da reunião de 17 e 
18 de dezembro, divulgado 
nesta segunda-feira.

O presidente do BOJ, Ha-
ruhiko Kuroda, disse que a 
revisão da política monetária 

não levará a grandes mudan-
ças no controle da curva de ju-
ros, e, em vez disso, focará no 
ajuste minucioso da estrutura 
para torná-la mais sustentável.

Mas alguns membros do 
conselho do BOJ pediram 
uma revisão mais ambiciosa, 
já que o impacto da Covid-19 

no crescimento aumentou os 
temores de um retorno à de-
flação, mostrou o documento.

“Para evitar um retorno à 
deflação, o BOJ deve avaliar 
sua estratégia, ferramentas e 
comunicação para atingir sua 
meta de preço”, mostrou uma 
opinião citada. 

Haruhiko Kuroda disse que revisão da política monetária não levará a 
grandes mudanças no controle da curva de juros

DIVULGAÇÃO

Domingo, 16
janeiro de 2022 GERAL C-2  

ANO LITURGICO C, 
2021-2022

Artigo

O Ano Litúrgico tem início 
com o Primeiro Domingo do 
Advento e termina com o último 
sábado do Tempo Comum, que é 
na véspera do Primeiro Domingo 
do Advento, começa e termina 
quatro semanas antes do Natal, 
é baseado nas fases da lua, e é 
formado por dois grandes ciclos: 
O Natal e Páscoa. Ao lado do 
Natal e da Páscoa está um 
período longo, de 34 semanas, 
chamado Tempo Comum.

Existem vários tipos de 
calendários, como o calendário 

lunar, baseado nas fases da Lua, 
no qual ano é composto de 12 
lunações de 29 dias e 12 horas, 
ou seja, 354 ou 355 dias; ou 
ainda, o calendário solar, base-
ado no tempo gasto pela terra 
para dar uma volta completa em 
torno do sol, entre outros. No 
entanto, nem sempre coincidem 
com o ano civil, no qual o ano 
começa no dia 1º de janeiro e 
termina no dia 31 de dezembro.

O Ano Litúrgico para a Igreja 
Católica Apostólica Romana é o 
período de doze meses, divididos 

O Ano Litúrgico é um “Calendário 
Religioso”, que marca os principais 

acontecimentos da História da Salvação.

em tempos litúrgicos, onde se 
celebram os mistérios de Cristo, 
assim como os santos.

A cada primeiro domingo do 
Advento começa um novo Ano 
Litúrgico, que são divididos em 
três ciclos, chamados de anos A, 
B e C, para manifestar a história 
da Salvação.

A Sagrada Escritura traz a 
escrita sagrada, mas também 
traz a história da Salvação, que 
tem uma cadência própria, como 
se estivéssemos caminhando 
ao ritmo da Santíssima Trin-
dade. Por isso que no ano A, a 
manifestação é do Pai, no ano 
B, a manifestação é do Filho, e 
no ano C, a Manifestação é do 
Espírito Santo. 

Essa divisão em três para 
nos levar a experimentar 
durante todos os três anos 
a experiência da graça de 
Deus, que nos chama a uma 

preparação para o encontro 
com Ele, este encontro nos dá 
um apelo à penitência e essa 
penitência nos leva a perceber 
a manifestação deste Deus.

Estamos vivendo o ano litúr-
gico C, que compreende os anos 
de 2021-2022.  Os dias de fes-
tas de santos celebrados em um 
país não são, necessariamente, 
comemorados em todos os 
lugares.  Da mesma forma, um 
instituto religioso em particular 
pode comemorar o seu funda-
dor ou membros do instituto, 
mesmo que esse santo não está 
listado no calendário universal 
ou está incluído apenas com 
uma classificação mais baixa. 

Deus abençoe você!
Missão Consagra-te

Artigo Gisele Botêga
Revisão Pe José Edmil-

son Santos

Os vestibulares MUDARAM!
Nosso cursinho também MUDOU!

www.interativo.com.br

ACESSE:

ENSINO SUPERIOR

Inscreva-se no Vestibular, escolha 
pela qualidade, estude na UNICEP!

N
o dia 18 de janeiro 
acontecerá a prova 
do Vestibular da 

UNICEP. A prova será presen-
cial, às 19h. Mas fique tran-
quilo, se você não pode fazer 
a prova no dia 18, agende o 
melhor horário, só não perca 
essa chance, escolha pela qua-
lidade, estude na UNICEP.

A graduação é um passo 
que define a carreira profis-
sional, ele te guia para áreas 
de interesse e abre opções 
maravilhosas, além de pro-
mover muito network. Esse é 
uma daqueles investimentos 
que geram retorno garantido, 
não perca tempo, se inscreva 
agora no Vestibular.

Para ingressar na UNICEP 
é fácil e você pode escolher: 

1 - Prova presencial de 
conhecimentos gerais (tradi-
cional) dia 18 de janeiro às 19h; 

2 - Nota do Enem de 2009 
a 2020 (mínimo de 300 pon-
tos na redação e não zerar 
nenhuma área do conheci-
mento) para ingressar na 

instituição, nesse caso não é 
necessário realizar a prova da 
UNICEP;

3 – Ou se for a sua 2ª gra-
duação tem a opção de análise 
de histórico da 1ª graduação.

As inscrições estão abertas 
no site da UNICEP, para se ins-
crever acesse: https://www.
unicep.edu.br/vestibular

UFSCAR

Evento gratuito discute 
Estudos da Linguagem com 
ênfase no digital

D
e  1 7  a  2 1  de 
janeiro será rea-
lizada, integral-

mente online e gratuita, a 
segunda edição da Semana 
da Linguística (II SeL) da 
UFSCar, organizada por 
estudantes e pela Coorde-
nação do curso de Bachare-
lado em Linguística. A pro-
gramação é composta por 
entrevistas com convida-
dos, mesas-redondas, comu-
nicações orais e minicurso 
que buscam contemplar 
diversos interesses dentro 
da grande área dos Estudos 
da Linguagem. 

Entre os convidados, a II 
SeL conta com o sociolin-
guista, escritor e tradutor 
Marcos Bagno, da Univer-
sidade de Brasília (UnB), 
e o linguista forense Rui 
Sousa-Silva, da Universi-
dade de Lisboa (ULisboa), 
de Portugal. 

“Além disso, pensando 
na intensa presença do 
digital em nossas vidas nos 
últimos dois anos, a II SeL 
também pretende levar 
para sua programação ati-
vidades mais voltadas para 

Pós-Graduação em Linguís-
tica (PPGL) da UFSCar; as 
pesquisadoras investigam 
tópicos como a dimensão 
algorítmica dos discursos 
e a ressignificação em con-
texto digital.

Outro destaque da pro-
gramação é o minicurso 
“Introdução à Linguística 
computacional”,  com o 
professor Marcos Lopes, do 
Departamento de Linguís-
tica da USP e um dos auto-
res do livro “Para conhecer: 
Linguística computacional”, 
publicado pela Editora Con-
texto, em 2019. 

Confira a programação 
completa no link https://
bit.ly/3njtbQh. O evento 
acontecerá pelo YouTube e 
Google Meet e será aberto 
para o público geral. Tam-
bém haverá certificado para 
os ouvintes que se inscreve-
rem nas atividades. Os links 
para inscrições e demais 
informações estão dispo-
níveis no Instagram @selu-
fscar. Dúvidas podem ser 
esclarecidas pelo e-mail sel.
ufscar@gmail.com ou pelo 
Instagram.

UFSCAR II

Pós-graduação em 
Conservação da Fauna oferta 
mestrado profissional

O 
Programa de Pós-
-Graduação em 
Conservação da 

Fauna (PPGCFau) da UFS-
Car, em parceira com a Fun-
dação Parque Zoológico de 
São Paulo, divulgou o edital 
do processo seletivo de alu-
nos regulares para o curso 
de mestrado profissional, 
com ingresso no primeiro 
semestre de 2022. As inscri-
ções podem ser realizadas 

até 1º de fevereiro.
Todo o processo será 

realizado de forma remota. 
São ofertadas 10 vagas em 
diferentes temáticas, dis-
tribuídas nas duas linhas 
de pesquisa do Programa: 
“Biologia e Genética da 
C o n s e r vaç ão ”  e  “G e s -
tão e Manejo in situ e ex 
situ”. O processo seletivo 
terá três etapas: prova de 
Língua Inglesa; prova de 

conhecimentos específicos 
(Conservação da Fauna); e 
análise do currículo.

Todas as informações, 
inclu indo cronograma, 
documentos necessários e 
procedimentos de inscri-
ção, devem ser conferidas 
no edital, disponível no 
site www.ppgcfau.ufscar.br. 
Dúvidas podem ser esclare-
cidas pelo e-mail ppgcfau@
ufscar.br.

refletir  sobre a relação 
entre o digital e a lingua-
gem”, explicam os organi-
zadores. Assim, já na mesa 
de abertura do evento será 
abordado o tema “Análise 
de discurso e o digital”, com 
Luciana Salazar, professora 
do Departamento de Letras 
(DL) da UFSCar e do Ins-
tituto de Estudos Brasilei-
ros (IEB) da Universidade 
de São Paulo (USP); e Julia 
Lourenço Costa, pós-dou-
toranda do Programa de 
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Lucão Fernandes questiona Saúde sobre 
Campanha de Vacinação contra a Covid-19
“Queremos saber se São Carlos está preparado para essa vacinação”, destacou o vereador

O 
presidente da Câ-
mara Municipal de 
São Carlos, verea-

dor Lucão Fernandes (MDB), 
solicitou informações ao De-
partamento de Vigilância em 
Saúde, da Secretaria Munici-
pal de Saúde, sobre a Cam-
panha de Vacinação contra a 
Covid-19.

De acordo com o parla-
mentar, recentemente, o go-
vernador João Doria anunciou 
a chegada do terceiro lote com 
2 milhões de doses prontas da 
vacina Coronavac, contra o 
coronavírus, desenvolvida em 
parceria com o Instituto Bu-
tantan e que, até o momento, o 
Estado já detém 3,12 milhões 
de doses disponíveis para uso 
imediato tão logo haja autori-
zação da Anvisa (Agência Na-
cional de Vigilância Sanitária). 

“O governador reafirmou 
no dia 14 desse mês, que 
manterá para 25 de janeiro 
a previsão para o começo da 
vacinação contra a COVID-19 
no Estado. Queremos saber 
se São Carlos está preparado 

e das vacinas para a campanha 
contra a COVID-19; se será re-
alizada a ampliação do horário 
das salas de vacinação para a 
administração das doses de 
vacina contra a COVID-19; 
entre outras.

“A produção local também 
já começou, com a chegada 
de matéria-prima para enva-
se e rotulagem na fábrica de 
imunizantes do instituto e o 
diretor do Instituto Butantan, 
Dimas Covas, informou que 
no dia 15 de janeiro, que 
teremos prontas para uso 9 
milhões de doses. No começo 
de fevereiro, 22 milhões de 
doses e, no dia 15 de março, 
outras 15 milhões. Com base 
em todas essas informações é 
importante que tenhamos as 
respostas para nossos ques-
tionamentos e, por fim, saber-
mos se estamos preparados 
para a campanha de vacinação 
contra a COVID-19”, enfati-
zou Lucão Fernandes.

O vereador também quer 
saber se além das Unidades 
de Saúde, será montado ou-

tros pontos na cidade para 
a administração das vacinas 
para a população; se o mu-
nicípio dispõe de insumos 
para a aplicação das doses 
de vacinação, como seringas, 
agulhas, luvas, algodão, caixa 
para descarte das seringas e 
agulhas. “Além disso, a cidade 
tem EPIs [equipamentos de 
proteção individual] em quan-
tidade suficiente para suprir 
necessidade dos trabalhadores 
que estarão atuando durante a 
campanha?”, indagou.

O parlamentar ressalta que 
o objetivo das informações é 
de enaltecer o brilhante tra-
balho da Secretaria Municipal 
da Saúde, em especial, do 
Departamento de Vigilância 
em Saúde no enfrentamento 
da pandemia de COVID-19. 
“Se a gente constatar que há 
a necessidade de buscarmos 
apoio junto aos órgãos compe-
tentes para que se inicie com 
maior celeridade a imunização 
de nossa população, nos colo-
camos à inteira disposição”, 
afirmou.

para essa vacinação”, destacou 
Lucão.

Entre os questionamentos, 
o vereador quer saber se a 
cidade tem local apropriado 

para deixar as doses oriundas 
do Estado aos Municípios para 
a realização da campanha; se 
conta com carro adequado 
para fazer a logística de distri-

buição das doses de vacina às 
Unidades de Saúde; se há em 
todas as Unidades de Saúde 
equipamentos para o armaze-
namento das vacinas de rotina 

O vereador quer saber se a cidade tem local apropriado para deixar as doses oriundas 
do Estado aos Municípios para a realização da campanha

DIVULGAÇÃO

PLANO SÃO PAULO 

SP: 90 bares e festas são autuados 
por descumprir regras sanitárias

AUXÍLIO EMERGENCIAL 

“Serão dezenas de milhares de pessoas 
jogadas na miséria”, alerta Fenae

POR ELAINE PATRICIA CRUZ –
AGÊNCIA BRASIL 

E
ntre os dias 25 e 
27 de dezembro, a 
Vigilância Sanitá-

ria autuou 90 bares e festas 
clandest inas  em todo o 
estado paulista por desres-
peito às regras do Plano São 
Paulo. Segundo o governo 
paulista, foram autuados 
estabelecimentos cujo fun-
cionamento estava proibido 
no estado.

Durante os três dias vigo-
rou a volta de todo o estado 
à Fase 1-vermelha do Plano 
São Paulo, que prevê o fecha-
mento de todo o comércio 
e dos serviços, mantendo 
aberto apenas os que são 
considerados essenciais nas 

áreas de abastecimento, se-
gurança, logística e saúde.

A partir de hoje (28) até o 
dia 31 de dezembro, o estado 
volta à fase 3-amarela. Nes-
ta fase, bares, restaurantes, 
shoppings centers, comércio 
de rua, salões de beleza e 
barbearias podem reabrir, 
mas com limitação de 40% do 
público. Já entre os dias 1º e 3 
de janeiro, o governo paulista 
determinou novo retorno à 
fase vermelha.

O Plano São Paulo, ela-
borado para este momento 
de convivência com a pan-
demia do novo coronavírus, 
é dividido em cinco fases 
que vão do nível máximo 
de restrição de atividades 
não essenciais (vermelho) 
a etapas identificadas como 

controle (laranja), flexibili-
zação (amarelo), abertura 
parcial (verde) e normal 
controlado (azul). 

O descumprimento das 
regras estabelecidas no Plano 
São Paulo prevê multa de até 
R$ 276 mil ao estabelecimen-
to. Se ocorre aglomeração e 
falta de uso de máscara, a mul-
ta é de pouco mais de R$ 5 mil 
por estabelecimento. Pessoas 
que estejam descumprindo 
as regras podem ser multadas 
também em mais de R$ 524.

Pessoas que queiram de-
nunciar estabelecimentos de 
São Paulo por descumprimen-
to das regras sanitárias podem 
ligar para o telefone 0800-
771-3541, disque-denúncia da 
Vigilância Sanitária. A ligação 
é gratuita.

O Plano São Paulo, elaborado para este momento de convivência com a pandemia do novo coronavírus

ROVENA ROSA/AGÊNCIA BRASIL

H
oje (29), cerca 
de 3,2 milhões de 
pessoas nascidas 

em novembro receberão a 
última parcela do Auxílio 
Emergencial Extensão de R$ 
300 e outras 50,3 mil, também 
nascidas no referido mês, 
terão acesso aos últimos paga-
mentos do benefício no valor 
de R$ 600. Amanhã, recebem 
os beneficiários nascidos em 
dezembro. Para o grupo do 
Bolsa Família, os pagamentos 
do auxílio foram encerrados 
no último dia 23 e a partir de 
janeiro estes trabalhadores 
voltam a receber somente o 
valor original da ajuda finan-
ceira.

Os cenários econômico e 
sanitário do país e a decisão 
do governo de encerrar nesta 
quinta-feira (31) o pagamento 
do auxílio emergencial aos 
brasileiros que mais neces-
sitam de amparo do Execu-
tivo preocupam a Federação 
Nacional das Associações do 
Pessoal da Caixa Econômica 
Federal (Fenae). Além do au-
mento dos casos de covid-19 
[já são cerca de 7,5 milhões 
de ocorrências e mais de 191 
mil mortes pela doença], 
projeções feitas por diferen-
tes institutos e especialistas 
apontam para o crescimento 
da inflação e do desemprego 
no Brasil.

“Serão dezenas de mi-
lhares de pessoas jogadas na 
miséria”, alerta o presidente 
da Fenae, Sergio Takemoto, 
ao observar que a federação 
sempre defendeu a manuten-

ção do auxílio emergencial 
em R$ 600 mensais e en-
quanto durarem os efeitos da 
pandemia. De acordo com os 
calendários de pagamentos 
de hoje (28) e amanhã (29), 
os valores do benefício serão 
creditados em poupança so-
cial digital da Caixa; mas, os 
saques só estarão liberados a 
partir de 25 de janeiro.

“Quem mais sofre e con-
tinuará padecendo com esta 
crise sem precedentes e 
que tende a se arrastar no 
próximo ano é a população 
mais vulnerável”, ressalta o 
presidente da Fenae. “Nosso 
entendimento foi sempre 
para a continuidade do bene-
fício até que a economia te-
nha horizontes mais claros”, 
defende Takemoto.

POBREZA
Após o Fundo Monetário 

Internacional (FMI) afirmar 
que o fim do auxílio emergen-
cial pode fazer com que o Brasil 
alcance a marca de 24 milhões 
de pessoas em situação de ex-
trema pobreza [renda mensal 
até R$ 155], o pesquisador 
Vinícius Botelho, do Instituto 
Brasileiro de Economia da Fun-
dação Getúlio Vargas (Ibre/
FGV), divulgou, na última 
semana, a projeção de que 17 
milhões de brasileiros estarão 
nessa condição a partir do pró-
ximo mês de janeiro.

Segundo o estudo, isto re-
presentará 26,2% da população. 
Em setembro deste ano, mês 
seguinte à redução do valor do 
auxílio pela metade, tal percen-
tual ficou em 18,3%.
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Criminosos 
aplicam 
golpes 
usando Pix 
e QR Code
Empresa de segurança digital 
ensina a não cair em golpes

O 
avanço tecnoló-
gico no campo do 
internet banking 

traz muitas comodidades 
para o correntista,  mas 
com elas vêm as dores de 
cabeça. Criminosos encon-
traram uma forma de utili-
zar o pagamento via Pix e a 
tecnologia de QR Code para 
aplicar golpes.

Criminosos estão falsifi-
cando faturas de empresas 
e enviando para clientes. 

Essas faturas trazem códi-
gos da tecnologia QR Code, 
pagas pela vítima usando 
o Pix pelo aplicativo ban-
cário. Em alguns casos, a 
fatura falsa traz um código 
de barras e um QR Code. Em 
ambos, o dinheiro vai para a 
conta dos criminosos.

“A vantagem do Pix 
para os golpistas (assim 
como outros métodos de 
pagamento digitais é que 
eles são instantâneos, e 

consequentemente mais 
eficientes para quem usa a 
tecnologia de forma mali-
ciosa”, afirmou a empresa 
de segurança cibernética 
Kaspersky, que detectou a 
fraude.

As faturas falsas são 
copiadas de forma quase 
idêntica aos originais. Além 
disso, cibercriminosos imi-
tam o visual das faturas ou 
sites das empresas reais, 
criam e-mails mascarados 

(remetentes) para simular 
os oficiais. 

Inclusive, oferecem des-
conto de 5% nos pagamen-
tos via QR Code.

Além disso, os ladrões 
têm enviado e-mails com 
ofertas falsas de sites de 
streaming, como Netflix e 
Amazon Prime. 

O e-mail traz o QR Code 
para pagamento dos supos-
tos planos mais em conta, 
como planos trimestrais.

FIQUE ATENTO
A Kaspersky dá dicas 

para o consumidor não cair 
nesse tipo de golpe:

- Atenção ao destina-
tário. Apenas na primeira 
fraude é usada uma más-
cara, no segundo caso, o 
endereço é genérico e não 
tem relação com as marcas 
citadas no golpe.

- Atenção aos dados pes-
soais. Na fatura falsa não 
há a informação do nome 

do cliente, apenas o código 
do assinante, um número 
poucos sabem de cor. Além 
disso, a identificação do 
cliente é diferente. Existe 
um número na mensagem e 
outro na fatura.

- Fique de olho no código 
de barras. Contas de con-
sumo (gás, energia, telefo-
nia) sempre começam com 
o número 8. Por se tratar de 
uma fatura falsa, o código 
de barra começa com o 
número  da  ins t i tu ição 
financeira na qual a fatura 
foi gerada ilegalmente.

- Visite o site oficial das 
empresas de streaming. Para 
a suposta promoção de fil-
mes e séries, é importante 
que a pessoa cheque a vera-
cidade da promoção no site 
das empresas. Se não houver 
nada, ainda é possível entrar 
em contato com eles pelos 
canais oficiais. Nunca use 
os contatos informados no 
e-mail, pois eles podem ser 
falsos também.

- Confirme os dados do 
destinatário antes de con-
cluir o pagamento via Pix. 
Como em todos os esque-
mas fraudulentos, os crimi-
nosos usam nomes de laran-
jas para receber o dinheiro 
dos golpes. Apenas paga-
mentos legítimos mostra-
rão os nomes das empresas 
(razões sociais) corretos.
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Diárias
Á Partir

Mercado prevê 
que inflação 
ficará em 
4,39% este ano
Indicador ultrapassa centro da meta de 
inflação, definida pelo Conselho Monetário 
Nacional para este ano, de 4%

O 
Banco Central (BC) 
manteve a estimati-
va do Índice Nacio-

nal de Preços ao Consumidor 
Amplo (IPCA – a inflação 
oficial do país) em 4,39%, em 
relação à semana passada, de 
acordo com informações di-
vulgadas pelo Boletim Focus. 
Com periodicidade semanal, o 
documento reúne as projeções 
para os principais indicadores 
da economia.

O indicador ultrapassa o 
centro da meta de inflação, de-
finida pelo Conselho Monetá-
rio Nacional para este ano, de 

4%. Se considerada a margem 
de 1,5 ponto percentual para 
cima ou para baixo, o índice, 
porém, permanece dentro da 
meta, já que pode variar de 
2,5% a 5,5%.

A projeção para 2021 
foi reduzida, de 3,37% para 
3,34%. Já o índice esperado 
para 2022 e 2023 permaneceu 
inalterado, de 3,50% e 3,25%, 
respectivamente.

Outro parâmetro adotado 
pelo mercado financeiro é a 
taxa básica de juros, a Selic, 
que consiste no principal ins-
trumento usado pelo BC para 

Semanalmente, Boletim Focus do Banco Central reúne projeções para
 principais indicadores da economia

MARCELO CASAL/ABR

como o risco de inadimplên-
cia, a margem de lucro e des-
pesas administrativas.

Quando o Copom aumenta 
a taxa básica de juros, a fina-
lidade é conter a demanda 
aquecida, e isso causa reflexos 
nos preços porque os juros 
mais altos encarecem o cré-
dito e estimulam a poupança. 
Quando a Selic é mantida, o 
comitê considera que ajustes 
anteriores foram suficientes 
para manter a inação sob 
controle.

PIB
O mercado financeiro 

manteve em 4,40% o valor 
referente à retração da eco-
nomia, mensurada a partir do 
Produto Interno Bruto (PIB), 
que resulta da soma de todas 
as riquezas do país. A expecta-
tiva de crescimento para 2021, 
por sua vez, permaneceu sem 
ajustes, em 3,5%. Para os anos 
de 2022, o ajuste é 3,46% para 
3,49%, enquanto manteve em 
2,50% para 2023.

Segundo o boletim Focus, 
a cotação do dólar para o final 
deste ano apresentou leve 
queda, de R$ 5,15 para R$ 
5,14. Para o m de 2021, o BC 
manteve em R$ 5, enquanto 
diminuiu de R$ 4,98 para R$ 
4,95 o valor estimado para 
2022.

alcançar a meta de inação. 
Nesta edição, a taxa prevista 
para 2021 foi elevada de 3% 
para 3,13% ao ano.

Quanto a 2022 e 2023, a 
expectativa é de que seja de 
4,5% ao ano e 6% ao ano.

No último dia 9, o Co-
mitê de Política Monetária 
(Copom) do BC anunciou a 
decisão, tomada em unani-
midade, de manter a Selic em 
2% ao ano. A redução da Selic 
favorece o barateamento do 

crédito e leva a um menor 
controle da inação, o que esti-
mula a produção e o consumo. 
Apesar disso, os bancos consi-
deram também outros fatores 
na hora de definir os juros 
cobrados dos consumidores, 

NAÇÕES UNIDAS

Sancionado remanejamento de R$ 3,3 bi a órgãos internacionais

U
m remanejamento 
de recursos do Or-
çamento de 2020 

evitará que o Brasil que ina-
dimplente com organismos 
internacionais. O presidente 
Jair Bolsonaro sancionou pro-
jeto de lei com crédito suple-
mentar, que realoca recursos.

Os recursos virão de dota-
ções orçamentárias cancela-
das, sem impacto para outros 
programas do governo. Por 
envolver remanejamento de 
verbas, o crédito suplementar 

não tem impacto no cum-
primento do teto federal de 
gastos.

Com a sanção do crédi-
to, o Brasil afastou o risco 
de ficar inadimplente com 
a Organização das Nações 
Unidas (ONU). Caso o go-
verno brasileiro não pagas-
se a dívida até o m do ano, 
o país correria o risco de 
perder direito de voto nas 
Nações Unidas em 2021. O 
Brasil tinha de pagar pelo 
menos US$ 113,5 milhões 

de uma dívida de US$ 390 
milhões com a ONU para 
não ser afetado.

Além da ONU, o remane-
jamento cobrirá dívidas com 
a Organização dos Estados 
Americanos (OEA) e cerca 
de 30 organismos internacio-
nais. O crédito suplementar 
também beneficia órgãos 
nacionais, como o Instituto 
Nacional de Colonização e 
Reforma Agrária (Incra) e o 
Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística (IBGE).

PANDEMIA

Japão se divide sobre 
ajustes a estímulo econômico

Brasil 
afastou o 
risco de ficar 
inadimplente 
com a 
Organização 
das Nações 
Unidas

LUKAS JACKSON/REUTERSD/ABR

A
s autoridades do 
Banco do Japão 
(BOJ, na sigla em 

inglês) estavam divididas 
em relação a até onde ir no 
ajuste de seu programa de es-
tímulo, com alguns pedindo 
uma revisão de sua estratégia 
para atingir 2% de inflação, 
mostrou um resumo das 
opiniões compartilhadas na 
reunião de revisão de juros 
de dezembro.

O exame da política mo-
netária se concentrará em 
ajustar as compras do BOJ de 
fundos negociados em bolsa 
(ETF, na sigla em inglês) e 
operações para controlar a 
curva de juros, de acordo com 
o resumo da reunião de 17 e 
18 de dezembro, divulgado 
nesta segunda-feira.

O presidente do BOJ, Ha-
ruhiko Kuroda, disse que a 
revisão da política monetária 

não levará a grandes mudan-
ças no controle da curva de ju-
ros, e, em vez disso, focará no 
ajuste minucioso da estrutura 
para torná-la mais sustentável.

Mas alguns membros do 
conselho do BOJ pediram 
uma revisão mais ambiciosa, 
já que o impacto da Covid-19 

no crescimento aumentou os 
temores de um retorno à de-
flação, mostrou o documento.

“Para evitar um retorno à 
deflação, o BOJ deve avaliar 
sua estratégia, ferramentas e 
comunicação para atingir sua 
meta de preço”, mostrou uma 
opinião citada. 

Haruhiko Kuroda disse que revisão da política monetária não levará a 
grandes mudanças no controle da curva de juros

DIVULGAÇÃO
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Premiê britânico admite que 
participou de festa e pede desculpas
Johnson foi a festa na residência oficial durante o primeiro lockdown no país

para continuar trabalhando. 
Pensando bem, eu deveria ter 
mandado todos de volta para 
dentro.”

O líder da oposição traba-
lhista, Keir Starmer, disse que 
Johnson agora deve renunciar 
e que o público o considera 
mentiroso.

“A festa acabou, primeiro-
-ministro”, disse Starmer ao 
premiê.

A indignação com a festa 
cresceu desde a notícia, dada 
pela ITV News, de que John-
son e sua esposa Carrie se 
reuniram com cerca de 40 
membros da equipe no jar-
dim de Downing Street, após 
o secretário particular Mar-
tin Reynolds enviar convite 
por e-mail pedindo aos parti-
cipantes que trouxessem “sua 
própria bebida” para a festa.

D i v e r s a s  p e s s o a s , 
incluindo alguns parlamenta-
res, lembraram o fato de não 
poder estar ao lado de fami-
liares e amigos antes de suas 
mortes em maio de 2020, em 
contraste com os eventos em 
Downing Street.

O 
primeiro-ministro 
do Reino Unido, 
Bor is  Johnson, 

pediu “sinceras desculpas”, 
por participar de festa na resi-
dência oficial durante o pri-
meiro lockdown no país para 
combater o coronavírus. A 
oposição pede a sua renúncia.

Pela primeira vez, John-
son admitiu que participou da 
festa em Downing Street em 
20 de maio de 2020, quando 
as reuniões sociais estavam 
limitadas, e disse que entende 
a raiva que as revelações 
causaram.

“Sei a raiva que eles sen-
tem de mim em relação ao 
governo que lidero, quando 
pensam que em Downing 

Street as regras não estão 
sendo seguidas adequada-
mente pelas pessoas que as 
fazem”, disse Johnson ao 
Parlamento.

O premiê, que obteve 
vitória esmagadora nas elei-
ções de 2019 com a promessa 
de garantir a saída do Reino 
Unido da União Europeia, 
afirmou que se arrependeu da 
ação e pensou que a reunião 
era evento de trabalho - pro-
vocando vaias de parlamenta-
res da oposição.

“Entrei naquele jardim 
logo depois das 18h do dia 20 
de maio de 2020 para agrade-
cer a grupos de funcionários 
antes de voltar ao meu escri-
tório, 25 minutos depois, 

PROGRAMAS DE ARMAS

EUA impõem sanções a norte-americanos 
e russos após testes de mísseis

NOS EUA
Suprema Corte deixará 
empresa decidir sobre 
exigência de vacinação

P
orta-voz da Casa 
Branca, Jen Psaki 
afirmou na última 

quinta-feira (13) que a 
Suprema Corte publicaria 
uma orientação segundo a 
qual caberá aos empregado-
res decidir sobre exigir ou 
não vacinas contra a covid-
19 de seus funcionários. 
“Isso levará mais gente a 
ser vacinada”, comentou a 

porta-voz, durante entrevista 
coletiva, ao falar sobre a pos-
tura de várias empresas de 
exigir a imunização de seus 
colaboradores.

Jen Psaki também defen-
deu o trabalho do governo 
para acelerar a disponibi-
lidade de testes pelo país e 
disse que havia apenas pro-
blemas pontuais de falta des-
ses testes.

SEGUNDO CONSELHEIRO DOS EUA

Rússia tem adotado medidas 
para minar segurança europeia

O
s Estados Unidos 
(EUA) aplicaram 
sanções a seis nor-

te-coreanos, um russo e uma 
empresa russa que seriam 
responsáveis   pela aquisição 
de mercadorias da Rússia 
e China para programas de 
armas da Coreia do Norte. A 
medida foi adotada após uma 
série de lançamentos de mís-
seis norte-coreanos, dois nas 
duas últimas semanas.

O Tesouro dos EUA disse 
que as medidas têm como 
objetivo evitar o avanço 
dos programas de armas da 
Coreia do Norte e impedir 
tentativas de proliferação 
dessa tecnologia.

As sanções foram as 
primeiras impostas pelo 
governo norte-americano 
que visam especificamente 
a programas de armas norte-
-coreanos. O presidente Joe 
Biden tentou, sem sucesso, 
dialogar com Pyongyang 
para convencê-la a desis-
tir de bombas nucleares e 
mísseis.

O porta-voz do Departa-
mento de Estado norte-ame-
ricano, Ned Price, afirmou 
que os EUA continuam com-
prometidos em buscar a diplo-
macia com a Coreia do Norte.

“O que vimos nos últi-
mos dias apenas reforça 

nossa crença de que, se 
quisermos progredir, preci-
saremos nos engajar nesse 
diálogo”, observou Price em 
entrevista.

O Departamento  do 
Tesouro disse ainda que as 
sanções ocorreram após 

seis lançamentos de mísseis 
balísticos norte-coreanos 
desde setembro, violando as 
resoluções do Conselho de 
Segurança da Organização 
das Nações Unidas.

Segundo o subsecretário 
do Tesouro para Terrorismo 

e Inteligência Financeira, 
Brian Nelson, as medidas 
visam a conter o “uso con-
tínuo de representantes 
no exterior pela Coreia do 
Norte, para adquirir ilegal-
mente mercadorias para 
armas”.

C
onselheiro de Segu-
rança  Nac iona l 
dos Estados Uni-

dos, Jake Sullivan afirmou 
na última quinta-feira (13) 
que a Rússia “tem adotado 
medidas para minar a segu-
rança europeia”. Durante 
entrevista coletiva da Casa 
Branca, a autoridade disse 
que os EUA estão por um 
lado prontos para seguir e 
avançar com a via diplomá-
tica, “mas também prepa-
rados se a Rússia escolher 
outro caminho”.

O governo norte-ame-
ricano critica a Rússia por 
reforçar sua presença mili-
tar na fronteira ucraniana. 
“Continuamos a  apoiar 
a Ucrânia e seu povo na 
defesa de sua integridade 
territorial”, ressaltou Sulli-
van, dizendo que caso a 
Rússia atue de forma agres-
siva os americanos atuarão 
para impor um “custo signi-
ficativo” sobre ela.

O conselheiro disse que, 

após diálogos recentes, não 
há conversas com autorida-
des russas já agendadas, neste 
momento.

Segundo ele, primeiro 
Washington pretende falar 
com seus parceiros sobre o 
quadro. Sullivan pediu que 
a Rússia adote passos para 
desinflar as tensões, como 
reduzir o número de tropas 

na fronteira com a Ucrânia.
Mais  cedo ,  a  União 

Europeia estendeu sanções 
contra a Rússia por causa 
da situação na Ucrânia. 
Segundo Sullivan, “sanções 
não são uma panaceia”, mas 
são uma das possibilidades 
estudadas por Washing-
ton, caso a Rússia invada a 
Ucrânia.
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POLO SÃO CARLOS
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Lucão Fernandes questiona Saúde sobre 
Campanha de Vacinação contra a Covid-19
“Queremos saber se São Carlos está preparado para essa vacinação”, destacou o vereador

O 
presidente da Câ-
mara Municipal de 
São Carlos, verea-

dor Lucão Fernandes (MDB), 
solicitou informações ao De-
partamento de Vigilância em 
Saúde, da Secretaria Munici-
pal de Saúde, sobre a Cam-
panha de Vacinação contra a 
Covid-19.

De acordo com o parla-
mentar, recentemente, o go-
vernador João Doria anunciou 
a chegada do terceiro lote com 
2 milhões de doses prontas da 
vacina Coronavac, contra o 
coronavírus, desenvolvida em 
parceria com o Instituto Bu-
tantan e que, até o momento, o 
Estado já detém 3,12 milhões 
de doses disponíveis para uso 
imediato tão logo haja autori-
zação da Anvisa (Agência Na-
cional de Vigilância Sanitária). 

“O governador reafirmou 
no dia 14 desse mês, que 
manterá para 25 de janeiro 
a previsão para o começo da 
vacinação contra a COVID-19 
no Estado. Queremos saber 
se São Carlos está preparado 

e das vacinas para a campanha 
contra a COVID-19; se será re-
alizada a ampliação do horário 
das salas de vacinação para a 
administração das doses de 
vacina contra a COVID-19; 
entre outras.

“A produção local também 
já começou, com a chegada 
de matéria-prima para enva-
se e rotulagem na fábrica de 
imunizantes do instituto e o 
diretor do Instituto Butantan, 
Dimas Covas, informou que 
no dia 15 de janeiro, que 
teremos prontas para uso 9 
milhões de doses. No começo 
de fevereiro, 22 milhões de 
doses e, no dia 15 de março, 
outras 15 milhões. Com base 
em todas essas informações é 
importante que tenhamos as 
respostas para nossos ques-
tionamentos e, por fim, saber-
mos se estamos preparados 
para a campanha de vacinação 
contra a COVID-19”, enfati-
zou Lucão Fernandes.

O vereador também quer 
saber se além das Unidades 
de Saúde, será montado ou-

tros pontos na cidade para 
a administração das vacinas 
para a população; se o mu-
nicípio dispõe de insumos 
para a aplicação das doses 
de vacinação, como seringas, 
agulhas, luvas, algodão, caixa 
para descarte das seringas e 
agulhas. “Além disso, a cidade 
tem EPIs [equipamentos de 
proteção individual] em quan-
tidade suficiente para suprir 
necessidade dos trabalhadores 
que estarão atuando durante a 
campanha?”, indagou.

O parlamentar ressalta que 
o objetivo das informações é 
de enaltecer o brilhante tra-
balho da Secretaria Municipal 
da Saúde, em especial, do 
Departamento de Vigilância 
em Saúde no enfrentamento 
da pandemia de COVID-19. 
“Se a gente constatar que há 
a necessidade de buscarmos 
apoio junto aos órgãos compe-
tentes para que se inicie com 
maior celeridade a imunização 
de nossa população, nos colo-
camos à inteira disposição”, 
afirmou.

para essa vacinação”, destacou 
Lucão.

Entre os questionamentos, 
o vereador quer saber se a 
cidade tem local apropriado 

para deixar as doses oriundas 
do Estado aos Municípios para 
a realização da campanha; se 
conta com carro adequado 
para fazer a logística de distri-

buição das doses de vacina às 
Unidades de Saúde; se há em 
todas as Unidades de Saúde 
equipamentos para o armaze-
namento das vacinas de rotina 

O vereador quer saber se a cidade tem local apropriado para deixar as doses oriundas 
do Estado aos Municípios para a realização da campanha

DIVULGAÇÃO

PLANO SÃO PAULO 

SP: 90 bares e festas são autuados 
por descumprir regras sanitárias

AUXÍLIO EMERGENCIAL 

“Serão dezenas de milhares de pessoas 
jogadas na miséria”, alerta Fenae

POR ELAINE PATRICIA CRUZ –
AGÊNCIA BRASIL 

E
ntre os dias 25 e 
27 de dezembro, a 
Vigilância Sanitá-

ria autuou 90 bares e festas 
clandest inas  em todo o 
estado paulista por desres-
peito às regras do Plano São 
Paulo. Segundo o governo 
paulista, foram autuados 
estabelecimentos cujo fun-
cionamento estava proibido 
no estado.

Durante os três dias vigo-
rou a volta de todo o estado 
à Fase 1-vermelha do Plano 
São Paulo, que prevê o fecha-
mento de todo o comércio 
e dos serviços, mantendo 
aberto apenas os que são 
considerados essenciais nas 

áreas de abastecimento, se-
gurança, logística e saúde.

A partir de hoje (28) até o 
dia 31 de dezembro, o estado 
volta à fase 3-amarela. Nes-
ta fase, bares, restaurantes, 
shoppings centers, comércio 
de rua, salões de beleza e 
barbearias podem reabrir, 
mas com limitação de 40% do 
público. Já entre os dias 1º e 3 
de janeiro, o governo paulista 
determinou novo retorno à 
fase vermelha.

O Plano São Paulo, ela-
borado para este momento 
de convivência com a pan-
demia do novo coronavírus, 
é dividido em cinco fases 
que vão do nível máximo 
de restrição de atividades 
não essenciais (vermelho) 
a etapas identificadas como 

controle (laranja), flexibili-
zação (amarelo), abertura 
parcial (verde) e normal 
controlado (azul). 

O descumprimento das 
regras estabelecidas no Plano 
São Paulo prevê multa de até 
R$ 276 mil ao estabelecimen-
to. Se ocorre aglomeração e 
falta de uso de máscara, a mul-
ta é de pouco mais de R$ 5 mil 
por estabelecimento. Pessoas 
que estejam descumprindo 
as regras podem ser multadas 
também em mais de R$ 524.

Pessoas que queiram de-
nunciar estabelecimentos de 
São Paulo por descumprimen-
to das regras sanitárias podem 
ligar para o telefone 0800-
771-3541, disque-denúncia da 
Vigilância Sanitária. A ligação 
é gratuita.

O Plano São Paulo, elaborado para este momento de convivência com a pandemia do novo coronavírus

ROVENA ROSA/AGÊNCIA BRASIL

H
oje (29), cerca 
de 3,2 milhões de 
pessoas nascidas 

em novembro receberão a 
última parcela do Auxílio 
Emergencial Extensão de R$ 
300 e outras 50,3 mil, também 
nascidas no referido mês, 
terão acesso aos últimos paga-
mentos do benefício no valor 
de R$ 600. Amanhã, recebem 
os beneficiários nascidos em 
dezembro. Para o grupo do 
Bolsa Família, os pagamentos 
do auxílio foram encerrados 
no último dia 23 e a partir de 
janeiro estes trabalhadores 
voltam a receber somente o 
valor original da ajuda finan-
ceira.

Os cenários econômico e 
sanitário do país e a decisão 
do governo de encerrar nesta 
quinta-feira (31) o pagamento 
do auxílio emergencial aos 
brasileiros que mais neces-
sitam de amparo do Execu-
tivo preocupam a Federação 
Nacional das Associações do 
Pessoal da Caixa Econômica 
Federal (Fenae). Além do au-
mento dos casos de covid-19 
[já são cerca de 7,5 milhões 
de ocorrências e mais de 191 
mil mortes pela doença], 
projeções feitas por diferen-
tes institutos e especialistas 
apontam para o crescimento 
da inflação e do desemprego 
no Brasil.

“Serão dezenas de mi-
lhares de pessoas jogadas na 
miséria”, alerta o presidente 
da Fenae, Sergio Takemoto, 
ao observar que a federação 
sempre defendeu a manuten-

ção do auxílio emergencial 
em R$ 600 mensais e en-
quanto durarem os efeitos da 
pandemia. De acordo com os 
calendários de pagamentos 
de hoje (28) e amanhã (29), 
os valores do benefício serão 
creditados em poupança so-
cial digital da Caixa; mas, os 
saques só estarão liberados a 
partir de 25 de janeiro.

“Quem mais sofre e con-
tinuará padecendo com esta 
crise sem precedentes e 
que tende a se arrastar no 
próximo ano é a população 
mais vulnerável”, ressalta o 
presidente da Fenae. “Nosso 
entendimento foi sempre 
para a continuidade do bene-
fício até que a economia te-
nha horizontes mais claros”, 
defende Takemoto.

POBREZA
Após o Fundo Monetário 

Internacional (FMI) afirmar 
que o fim do auxílio emergen-
cial pode fazer com que o Brasil 
alcance a marca de 24 milhões 
de pessoas em situação de ex-
trema pobreza [renda mensal 
até R$ 155], o pesquisador 
Vinícius Botelho, do Instituto 
Brasileiro de Economia da Fun-
dação Getúlio Vargas (Ibre/
FGV), divulgou, na última 
semana, a projeção de que 17 
milhões de brasileiros estarão 
nessa condição a partir do pró-
ximo mês de janeiro.

Segundo o estudo, isto re-
presentará 26,2% da população. 
Em setembro deste ano, mês 
seguinte à redução do valor do 
auxílio pela metade, tal percen-
tual ficou em 18,3%.

Domingo, 16
janeiro de 2022
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AS ÚLTIMAS...
Qual seu 
desejo 
para 2021?
Entre tantas 
opções de cores 
fica difícil ter 
só um desejo 
para a virada. 

Valisere

Max Gym

Carmem Steffens

Mr. Kitsch

Avatim

... Angela 
Mota ao lado de 

suas consultoras, 
comemorando o 

sucesso de vendas 
neste Natal na 

Carmen Steffens do 
Iguatemi.

Erika e Gustavo Botta estão grávidos 
e esperam a chegada do primeiro filho do 
casal quando 2021 chegar!!! Erika foi uma 

das noivas Amaro Jr.

... Janaína Muc-
ci e Wellington 
Pacifico ao lado 
de seu lindo 
filho Bento 
Mucci Pacifico 
já estão em 
clima de Natal.

... Clima de 
muita alegria 
com o lindão 

Filippo, tão es-
perado herdeiro 

dos queridos 
Mariana Braga e 

Jocimar Gava.

... Recebendo 
o convite 
dos 15 anos 
da querida 
Beatriz 
Soriano que 
acontece em 
fevereiro no 
The Palace 
Eventos. 

... Ariéle Amaral 
e Bruno Kelvin 
de Oliveira 
agendam casó-
rio que promete 
ser inesquecível 
por aqui. En-
quanto o grande 
dia não chega 
vamos acurtindo 
as fotos do 
casal. A noiva 
sobe ao altar 
vestindo criação 
Amaro Jr!!!

... Muito lindo, Vitor dos Reis curtindo seu Natal e 
sendo clicado para o álbum de família. 
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Radar Radar

AVATIM

MR. KITSCH

Casamento de 
LARYSSA E FELIPE AUGUSTO
O casamento de Laryssa Santana e Felipe Calógeno aconteceu 
na Capela da Catedral de São Carlos. Dajan Dias clicou o casamento, 
a noiva vestia Amaro Jr. e o noivo traje Du Longhim.

Marcella Oliva Paganelli e Luiz Ferreira 
Neves Junior tem muito o que comemorar.
Em família e com amigos, eles trocaram 
alianças no Casarão La Villa em Mogi das 
Cruzes (SP). A noiva foi clicada por Legor 
Digital, beleza de Marcela Giroto e vestia 
criação sob medida Amaro Jr.

44

22

33

Na Avatim temos itens para um completo ritual de bem-estar 
com fragrâncias diferenciadas baseadas na aromaterapia, 
proporcionando benefícios para corpo e mente.
Visite-nos na Rua Episcopal 2.089 B, e saiba mais.

1 - A alegria dos noivos 
Laryssa e Felipe na saida 
da Capela da Catedral 
de Sao Carlos;

2 - Laryssa e Amaro Jr;

3 - Que amor mais lindo, 
Laryssa ao lado da mae 
Adriana Scaleti Martins 
Santana e da sogra Marcia 
Cristina Balthazar Calogero;

4 - Toda elegancia do 
noivo por Du Longhim;

5 - No atelier Amaro Jr, 
minutos antes do sim11

11

55

CASAMENTO DE 
MARCELLA E LUIZ

22

33
44

1 -  Marcella Paganelli com o vestido dos seus sonhos do Atelier Amaro Jr;

2 - Henrique Paganelli, Marcella, Luiz e Vera Paganelli;

3 - Luiza Paganelli, Henrique, Marcella, Luiz, Vera Paganelli e Pedro Paganelli;

4 -  Luiz Ferreira Neves, Marcella, Luiz e Sueli Neves;
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Diárias
Á Partir

Mercado prevê 
que inflação 
ficará em 
4,39% este ano
Indicador ultrapassa centro da meta de 
inflação, definida pelo Conselho Monetário 
Nacional para este ano, de 4%

O 
Banco Central (BC) 
manteve a estimati-
va do Índice Nacio-

nal de Preços ao Consumidor 
Amplo (IPCA – a inflação 
oficial do país) em 4,39%, em 
relação à semana passada, de 
acordo com informações di-
vulgadas pelo Boletim Focus. 
Com periodicidade semanal, o 
documento reúne as projeções 
para os principais indicadores 
da economia.

O indicador ultrapassa o 
centro da meta de inflação, de-
finida pelo Conselho Monetá-
rio Nacional para este ano, de 

4%. Se considerada a margem 
de 1,5 ponto percentual para 
cima ou para baixo, o índice, 
porém, permanece dentro da 
meta, já que pode variar de 
2,5% a 5,5%.

A projeção para 2021 
foi reduzida, de 3,37% para 
3,34%. Já o índice esperado 
para 2022 e 2023 permaneceu 
inalterado, de 3,50% e 3,25%, 
respectivamente.

Outro parâmetro adotado 
pelo mercado financeiro é a 
taxa básica de juros, a Selic, 
que consiste no principal ins-
trumento usado pelo BC para 

Semanalmente, Boletim Focus do Banco Central reúne projeções para
 principais indicadores da economia

MARCELO CASAL/ABR

como o risco de inadimplên-
cia, a margem de lucro e des-
pesas administrativas.

Quando o Copom aumenta 
a taxa básica de juros, a fina-
lidade é conter a demanda 
aquecida, e isso causa reflexos 
nos preços porque os juros 
mais altos encarecem o cré-
dito e estimulam a poupança. 
Quando a Selic é mantida, o 
comitê considera que ajustes 
anteriores foram suficientes 
para manter a inação sob 
controle.

PIB
O mercado financeiro 

manteve em 4,40% o valor 
referente à retração da eco-
nomia, mensurada a partir do 
Produto Interno Bruto (PIB), 
que resulta da soma de todas 
as riquezas do país. A expecta-
tiva de crescimento para 2021, 
por sua vez, permaneceu sem 
ajustes, em 3,5%. Para os anos 
de 2022, o ajuste é 3,46% para 
3,49%, enquanto manteve em 
2,50% para 2023.

Segundo o boletim Focus, 
a cotação do dólar para o final 
deste ano apresentou leve 
queda, de R$ 5,15 para R$ 
5,14. Para o m de 2021, o BC 
manteve em R$ 5, enquanto 
diminuiu de R$ 4,98 para R$ 
4,95 o valor estimado para 
2022.

alcançar a meta de inação. 
Nesta edição, a taxa prevista 
para 2021 foi elevada de 3% 
para 3,13% ao ano.

Quanto a 2022 e 2023, a 
expectativa é de que seja de 
4,5% ao ano e 6% ao ano.

No último dia 9, o Co-
mitê de Política Monetária 
(Copom) do BC anunciou a 
decisão, tomada em unani-
midade, de manter a Selic em 
2% ao ano. A redução da Selic 
favorece o barateamento do 

crédito e leva a um menor 
controle da inação, o que esti-
mula a produção e o consumo. 
Apesar disso, os bancos consi-
deram também outros fatores 
na hora de definir os juros 
cobrados dos consumidores, 

NAÇÕES UNIDAS

Sancionado remanejamento de R$ 3,3 bi a órgãos internacionais

U
m remanejamento 
de recursos do Or-
çamento de 2020 

evitará que o Brasil que ina-
dimplente com organismos 
internacionais. O presidente 
Jair Bolsonaro sancionou pro-
jeto de lei com crédito suple-
mentar, que realoca recursos.

Os recursos virão de dota-
ções orçamentárias cancela-
das, sem impacto para outros 
programas do governo. Por 
envolver remanejamento de 
verbas, o crédito suplementar 

não tem impacto no cum-
primento do teto federal de 
gastos.

Com a sanção do crédi-
to, o Brasil afastou o risco 
de ficar inadimplente com 
a Organização das Nações 
Unidas (ONU). Caso o go-
verno brasileiro não pagas-
se a dívida até o m do ano, 
o país correria o risco de 
perder direito de voto nas 
Nações Unidas em 2021. O 
Brasil tinha de pagar pelo 
menos US$ 113,5 milhões 

de uma dívida de US$ 390 
milhões com a ONU para 
não ser afetado.

Além da ONU, o remane-
jamento cobrirá dívidas com 
a Organização dos Estados 
Americanos (OEA) e cerca 
de 30 organismos internacio-
nais. O crédito suplementar 
também beneficia órgãos 
nacionais, como o Instituto 
Nacional de Colonização e 
Reforma Agrária (Incra) e o 
Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística (IBGE).

PANDEMIA

Japão se divide sobre 
ajustes a estímulo econômico

Brasil 
afastou o 
risco de ficar 
inadimplente 
com a 
Organização 
das Nações 
Unidas

LUKAS JACKSON/REUTERSD/ABR

A
s autoridades do 
Banco do Japão 
(BOJ, na sigla em 

inglês) estavam divididas 
em relação a até onde ir no 
ajuste de seu programa de es-
tímulo, com alguns pedindo 
uma revisão de sua estratégia 
para atingir 2% de inflação, 
mostrou um resumo das 
opiniões compartilhadas na 
reunião de revisão de juros 
de dezembro.

O exame da política mo-
netária se concentrará em 
ajustar as compras do BOJ de 
fundos negociados em bolsa 
(ETF, na sigla em inglês) e 
operações para controlar a 
curva de juros, de acordo com 
o resumo da reunião de 17 e 
18 de dezembro, divulgado 
nesta segunda-feira.

O presidente do BOJ, Ha-
ruhiko Kuroda, disse que a 
revisão da política monetária 

não levará a grandes mudan-
ças no controle da curva de ju-
ros, e, em vez disso, focará no 
ajuste minucioso da estrutura 
para torná-la mais sustentável.

Mas alguns membros do 
conselho do BOJ pediram 
uma revisão mais ambiciosa, 
já que o impacto da Covid-19 

no crescimento aumentou os 
temores de um retorno à de-
flação, mostrou o documento.

“Para evitar um retorno à 
deflação, o BOJ deve avaliar 
sua estratégia, ferramentas e 
comunicação para atingir sua 
meta de preço”, mostrou uma 
opinião citada. 

Haruhiko Kuroda disse que revisão da política monetária não levará a 
grandes mudanças no controle da curva de juros

DIVULGAÇÃO
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ARROZ COM LENTILHAARROZ COM LENTILHA

TENDER TENDER 
SURPRESASURPRESA

PATÊ DE FRANGO CREMOSOPATÊ DE FRANGO CREMOSO

4 xícaras de água
2 xícaras de lentilha
1 fio de azeite
1 cebola em rodelas
300 g de calabresa picada
4 xícaras de água
4 xícaras de água quente
sal a gosto
pimenta-do-reino a gosto
salsinha a gosto

1 tender bolinha
500 ml de refrigerante de cola
1 abacaxi cortado em rodelas finas
2 xícaras de água
1 xícara de açúcar
fatias de bacon

500 g de frango desfiado cozido
300 g de maionese
6 colheres de requeijão
2 cenouras médias raladas
250 g de milho verde
250 g de azeitona
cheiro verde (opcional)
sal a gosto (opcional)

Em uma panela, ferva 4 xícaras de água. Adicione a lentilha e cozinhe até ficar 
al dente.  Escorra a lentilha para retirar toda a água, reserve.  Em outra panela, 
aqueça 1 fio de azeite e adicione a cebola e a calabresa picada.
Mexa e deixe fritar bem a calabresa.  Adicione o arroz e a lentilha e mexa bem. 
Acrescente a água quente, o sal e a pimenta-do-reino, mexa bem. Deixe cozi-
nhar por cerca de 15 minutos. 
Finalize com salsinha. 

Prepare o abacaxi em calda (você pode pular essa etapa usando 
abacaxi enlatado, mas eu prefiro natural, por isso postei assim). 
Descasque e fatie o abacaxi em fatias médias. Deixe ferver em 
uma panela com a água e o açúcar até formar uma calda clara 
e fina, parecida com as do abacaxi que você compra enlatado. 
Reserve. Coloque o tender em uma panela funda e junte o refri-
gerante de cola, deixe ferver e vá virando o tender até que o 
refrigerante se reduza a um xarope. Coloque o tender numa 
assadeira e faça cortes fundos ao longo dele, o suficiente para 
encaixar uma fatia de abacaxi em cada corte.
Coloque as fatias de abacaxi encaixadas nos cortes e reserve 
a calda e o abacaxi restantes. Cubra o tender com as fatias 
de bacon fazendo duas camadas, uma vertical e outra hori-
zontal. Enfeite com o restante do abacaxi usando palitos de 
madeira.  Regue o tender com a calda de abacaxi, em seguida 
com o xarope que sobrou do cozimento do tender, e leve ao 
forno médio pré-aquecido, regando com a calda do fundo 
até o bacon ficar dourado.

Em um vasilha colocar o frango desfiado. Misture o frango 
com a maionese até formar um creme. Misture o requeijão 
até que fique bem cremoso, dependendo da quantidade de 
frango colocar mais maionese e requeijão. Logo após, adi-
cionar a cenoura ralada, o milho verde, azeitona e o cheiro-
-verde. Misture até juntar todos os ingredientes.
Essa receita pode ser servida com bolachas de sal, pão 
branco, tapiocas ou até mesmo como petisco.

Bombom 
de uva

DANONINHO 
CASEIRO

700 g de uva thompson
2 latas de leite condensado
1 e 1/2 caixa de creme de leite
1 colher (sopa) de margarina
200 g de chocolate meio amargo

1 lata de leite condensado
2 caixas de creme de leite
200 g de iogurte natural
1 pacote de suco em pó sabor morango

Solte as uvas do cacho, lave-as, seque bem e 
reserve. Em uma panela, coloque o leite con-
densado e a margarina e leve ao fogo médio 
mexendo sempre até soltar do fundo da panela.
Deixe esfriar, adicione 1/2 caixinha de creme de 
leite e reserve. Em uma panela, quebre o choco-
late em pedaços e leve ao fogo em banho-maria 
até que esteja completamente derretido.
Acrescente o creme de leite e misture bem.
Em um refratário, coloque todo o creme branco, 
forre o creme com as uvas e despeje a ganache 
de chocolate por cima. Leve à geladeira, decore 
como desejar e sirva gelado.
Bom apetite!

Em um liquidificador, bata todos os ingrediente 
até obter uma consistência cremosa.
Dispense a mistura em um recipiente e leve à 
geladeira até que esteja firme.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS
Você sabia que é possível usar e preparar 
outros tipos de iogurte? Isso mesmo! Nessa 
receita mesmo você pode optar, por exemplo, 
em usar um iogurte de inhame. Esse ingrediente 
é cheio de benefícios para saúde além de ser 
supergostoso. 
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POLO SÃO CARLOS

16 99624-3170

Lucão Fernandes questiona Saúde sobre 
Campanha de Vacinação contra a Covid-19
“Queremos saber se São Carlos está preparado para essa vacinação”, destacou o vereador

O 
presidente da Câ-
mara Municipal de 
São Carlos, verea-

dor Lucão Fernandes (MDB), 
solicitou informações ao De-
partamento de Vigilância em 
Saúde, da Secretaria Munici-
pal de Saúde, sobre a Cam-
panha de Vacinação contra a 
Covid-19.

De acordo com o parla-
mentar, recentemente, o go-
vernador João Doria anunciou 
a chegada do terceiro lote com 
2 milhões de doses prontas da 
vacina Coronavac, contra o 
coronavírus, desenvolvida em 
parceria com o Instituto Bu-
tantan e que, até o momento, o 
Estado já detém 3,12 milhões 
de doses disponíveis para uso 
imediato tão logo haja autori-
zação da Anvisa (Agência Na-
cional de Vigilância Sanitária). 

“O governador reafirmou 
no dia 14 desse mês, que 
manterá para 25 de janeiro 
a previsão para o começo da 
vacinação contra a COVID-19 
no Estado. Queremos saber 
se São Carlos está preparado 

e das vacinas para a campanha 
contra a COVID-19; se será re-
alizada a ampliação do horário 
das salas de vacinação para a 
administração das doses de 
vacina contra a COVID-19; 
entre outras.

“A produção local também 
já começou, com a chegada 
de matéria-prima para enva-
se e rotulagem na fábrica de 
imunizantes do instituto e o 
diretor do Instituto Butantan, 
Dimas Covas, informou que 
no dia 15 de janeiro, que 
teremos prontas para uso 9 
milhões de doses. No começo 
de fevereiro, 22 milhões de 
doses e, no dia 15 de março, 
outras 15 milhões. Com base 
em todas essas informações é 
importante que tenhamos as 
respostas para nossos ques-
tionamentos e, por fim, saber-
mos se estamos preparados 
para a campanha de vacinação 
contra a COVID-19”, enfati-
zou Lucão Fernandes.

O vereador também quer 
saber se além das Unidades 
de Saúde, será montado ou-

tros pontos na cidade para 
a administração das vacinas 
para a população; se o mu-
nicípio dispõe de insumos 
para a aplicação das doses 
de vacinação, como seringas, 
agulhas, luvas, algodão, caixa 
para descarte das seringas e 
agulhas. “Além disso, a cidade 
tem EPIs [equipamentos de 
proteção individual] em quan-
tidade suficiente para suprir 
necessidade dos trabalhadores 
que estarão atuando durante a 
campanha?”, indagou.

O parlamentar ressalta que 
o objetivo das informações é 
de enaltecer o brilhante tra-
balho da Secretaria Municipal 
da Saúde, em especial, do 
Departamento de Vigilância 
em Saúde no enfrentamento 
da pandemia de COVID-19. 
“Se a gente constatar que há 
a necessidade de buscarmos 
apoio junto aos órgãos compe-
tentes para que se inicie com 
maior celeridade a imunização 
de nossa população, nos colo-
camos à inteira disposição”, 
afirmou.

para essa vacinação”, destacou 
Lucão.

Entre os questionamentos, 
o vereador quer saber se a 
cidade tem local apropriado 

para deixar as doses oriundas 
do Estado aos Municípios para 
a realização da campanha; se 
conta com carro adequado 
para fazer a logística de distri-

buição das doses de vacina às 
Unidades de Saúde; se há em 
todas as Unidades de Saúde 
equipamentos para o armaze-
namento das vacinas de rotina 

O vereador quer saber se a cidade tem local apropriado para deixar as doses oriundas 
do Estado aos Municípios para a realização da campanha

DIVULGAÇÃO

PLANO SÃO PAULO 

SP: 90 bares e festas são autuados 
por descumprir regras sanitárias

AUXÍLIO EMERGENCIAL 

“Serão dezenas de milhares de pessoas 
jogadas na miséria”, alerta Fenae

POR ELAINE PATRICIA CRUZ –
AGÊNCIA BRASIL 

E
ntre os dias 25 e 
27 de dezembro, a 
Vigilância Sanitá-

ria autuou 90 bares e festas 
clandest inas  em todo o 
estado paulista por desres-
peito às regras do Plano São 
Paulo. Segundo o governo 
paulista, foram autuados 
estabelecimentos cujo fun-
cionamento estava proibido 
no estado.

Durante os três dias vigo-
rou a volta de todo o estado 
à Fase 1-vermelha do Plano 
São Paulo, que prevê o fecha-
mento de todo o comércio 
e dos serviços, mantendo 
aberto apenas os que são 
considerados essenciais nas 

áreas de abastecimento, se-
gurança, logística e saúde.

A partir de hoje (28) até o 
dia 31 de dezembro, o estado 
volta à fase 3-amarela. Nes-
ta fase, bares, restaurantes, 
shoppings centers, comércio 
de rua, salões de beleza e 
barbearias podem reabrir, 
mas com limitação de 40% do 
público. Já entre os dias 1º e 3 
de janeiro, o governo paulista 
determinou novo retorno à 
fase vermelha.

O Plano São Paulo, ela-
borado para este momento 
de convivência com a pan-
demia do novo coronavírus, 
é dividido em cinco fases 
que vão do nível máximo 
de restrição de atividades 
não essenciais (vermelho) 
a etapas identificadas como 

controle (laranja), flexibili-
zação (amarelo), abertura 
parcial (verde) e normal 
controlado (azul). 

O descumprimento das 
regras estabelecidas no Plano 
São Paulo prevê multa de até 
R$ 276 mil ao estabelecimen-
to. Se ocorre aglomeração e 
falta de uso de máscara, a mul-
ta é de pouco mais de R$ 5 mil 
por estabelecimento. Pessoas 
que estejam descumprindo 
as regras podem ser multadas 
também em mais de R$ 524.

Pessoas que queiram de-
nunciar estabelecimentos de 
São Paulo por descumprimen-
to das regras sanitárias podem 
ligar para o telefone 0800-
771-3541, disque-denúncia da 
Vigilância Sanitária. A ligação 
é gratuita.

O Plano São Paulo, elaborado para este momento de convivência com a pandemia do novo coronavírus

ROVENA ROSA/AGÊNCIA BRASIL

H
oje (29), cerca 
de 3,2 milhões de 
pessoas nascidas 

em novembro receberão a 
última parcela do Auxílio 
Emergencial Extensão de R$ 
300 e outras 50,3 mil, também 
nascidas no referido mês, 
terão acesso aos últimos paga-
mentos do benefício no valor 
de R$ 600. Amanhã, recebem 
os beneficiários nascidos em 
dezembro. Para o grupo do 
Bolsa Família, os pagamentos 
do auxílio foram encerrados 
no último dia 23 e a partir de 
janeiro estes trabalhadores 
voltam a receber somente o 
valor original da ajuda finan-
ceira.

Os cenários econômico e 
sanitário do país e a decisão 
do governo de encerrar nesta 
quinta-feira (31) o pagamento 
do auxílio emergencial aos 
brasileiros que mais neces-
sitam de amparo do Execu-
tivo preocupam a Federação 
Nacional das Associações do 
Pessoal da Caixa Econômica 
Federal (Fenae). Além do au-
mento dos casos de covid-19 
[já são cerca de 7,5 milhões 
de ocorrências e mais de 191 
mil mortes pela doença], 
projeções feitas por diferen-
tes institutos e especialistas 
apontam para o crescimento 
da inflação e do desemprego 
no Brasil.

“Serão dezenas de mi-
lhares de pessoas jogadas na 
miséria”, alerta o presidente 
da Fenae, Sergio Takemoto, 
ao observar que a federação 
sempre defendeu a manuten-

ção do auxílio emergencial 
em R$ 600 mensais e en-
quanto durarem os efeitos da 
pandemia. De acordo com os 
calendários de pagamentos 
de hoje (28) e amanhã (29), 
os valores do benefício serão 
creditados em poupança so-
cial digital da Caixa; mas, os 
saques só estarão liberados a 
partir de 25 de janeiro.

“Quem mais sofre e con-
tinuará padecendo com esta 
crise sem precedentes e 
que tende a se arrastar no 
próximo ano é a população 
mais vulnerável”, ressalta o 
presidente da Fenae. “Nosso 
entendimento foi sempre 
para a continuidade do bene-
fício até que a economia te-
nha horizontes mais claros”, 
defende Takemoto.

POBREZA
Após o Fundo Monetário 

Internacional (FMI) afirmar 
que o fim do auxílio emergen-
cial pode fazer com que o Brasil 
alcance a marca de 24 milhões 
de pessoas em situação de ex-
trema pobreza [renda mensal 
até R$ 155], o pesquisador 
Vinícius Botelho, do Instituto 
Brasileiro de Economia da Fun-
dação Getúlio Vargas (Ibre/
FGV), divulgou, na última 
semana, a projeção de que 17 
milhões de brasileiros estarão 
nessa condição a partir do pró-
ximo mês de janeiro.

Segundo o estudo, isto re-
presentará 26,2% da população. 
Em setembro deste ano, mês 
seguinte à redução do valor do 
auxílio pela metade, tal percen-
tual ficou em 18,3%.
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Diárias
Á Partir

Mercado prevê 
que inflação 
ficará em 
4,39% este ano
Indicador ultrapassa centro da meta de 
inflação, definida pelo Conselho Monetário 
Nacional para este ano, de 4%

O 
Banco Central (BC) 
manteve a estimati-
va do Índice Nacio-

nal de Preços ao Consumidor 
Amplo (IPCA – a inflação 
oficial do país) em 4,39%, em 
relação à semana passada, de 
acordo com informações di-
vulgadas pelo Boletim Focus. 
Com periodicidade semanal, o 
documento reúne as projeções 
para os principais indicadores 
da economia.

O indicador ultrapassa o 
centro da meta de inflação, de-
finida pelo Conselho Monetá-
rio Nacional para este ano, de 

4%. Se considerada a margem 
de 1,5 ponto percentual para 
cima ou para baixo, o índice, 
porém, permanece dentro da 
meta, já que pode variar de 
2,5% a 5,5%.

A projeção para 2021 
foi reduzida, de 3,37% para 
3,34%. Já o índice esperado 
para 2022 e 2023 permaneceu 
inalterado, de 3,50% e 3,25%, 
respectivamente.

Outro parâmetro adotado 
pelo mercado financeiro é a 
taxa básica de juros, a Selic, 
que consiste no principal ins-
trumento usado pelo BC para 

Semanalmente, Boletim Focus do Banco Central reúne projeções para
 principais indicadores da economia

MARCELO CASAL/ABR

como o risco de inadimplên-
cia, a margem de lucro e des-
pesas administrativas.

Quando o Copom aumenta 
a taxa básica de juros, a fina-
lidade é conter a demanda 
aquecida, e isso causa reflexos 
nos preços porque os juros 
mais altos encarecem o cré-
dito e estimulam a poupança. 
Quando a Selic é mantida, o 
comitê considera que ajustes 
anteriores foram suficientes 
para manter a inação sob 
controle.

PIB
O mercado financeiro 

manteve em 4,40% o valor 
referente à retração da eco-
nomia, mensurada a partir do 
Produto Interno Bruto (PIB), 
que resulta da soma de todas 
as riquezas do país. A expecta-
tiva de crescimento para 2021, 
por sua vez, permaneceu sem 
ajustes, em 3,5%. Para os anos 
de 2022, o ajuste é 3,46% para 
3,49%, enquanto manteve em 
2,50% para 2023.

Segundo o boletim Focus, 
a cotação do dólar para o final 
deste ano apresentou leve 
queda, de R$ 5,15 para R$ 
5,14. Para o m de 2021, o BC 
manteve em R$ 5, enquanto 
diminuiu de R$ 4,98 para R$ 
4,95 o valor estimado para 
2022.

alcançar a meta de inação. 
Nesta edição, a taxa prevista 
para 2021 foi elevada de 3% 
para 3,13% ao ano.

Quanto a 2022 e 2023, a 
expectativa é de que seja de 
4,5% ao ano e 6% ao ano.

No último dia 9, o Co-
mitê de Política Monetária 
(Copom) do BC anunciou a 
decisão, tomada em unani-
midade, de manter a Selic em 
2% ao ano. A redução da Selic 
favorece o barateamento do 

crédito e leva a um menor 
controle da inação, o que esti-
mula a produção e o consumo. 
Apesar disso, os bancos consi-
deram também outros fatores 
na hora de definir os juros 
cobrados dos consumidores, 

NAÇÕES UNIDAS

Sancionado remanejamento de R$ 3,3 bi a órgãos internacionais

U
m remanejamento 
de recursos do Or-
çamento de 2020 

evitará que o Brasil que ina-
dimplente com organismos 
internacionais. O presidente 
Jair Bolsonaro sancionou pro-
jeto de lei com crédito suple-
mentar, que realoca recursos.

Os recursos virão de dota-
ções orçamentárias cancela-
das, sem impacto para outros 
programas do governo. Por 
envolver remanejamento de 
verbas, o crédito suplementar 

não tem impacto no cum-
primento do teto federal de 
gastos.

Com a sanção do crédi-
to, o Brasil afastou o risco 
de ficar inadimplente com 
a Organização das Nações 
Unidas (ONU). Caso o go-
verno brasileiro não pagas-
se a dívida até o m do ano, 
o país correria o risco de 
perder direito de voto nas 
Nações Unidas em 2021. O 
Brasil tinha de pagar pelo 
menos US$ 113,5 milhões 

de uma dívida de US$ 390 
milhões com a ONU para 
não ser afetado.

Além da ONU, o remane-
jamento cobrirá dívidas com 
a Organização dos Estados 
Americanos (OEA) e cerca 
de 30 organismos internacio-
nais. O crédito suplementar 
também beneficia órgãos 
nacionais, como o Instituto 
Nacional de Colonização e 
Reforma Agrária (Incra) e o 
Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística (IBGE).

PANDEMIA

Japão se divide sobre 
ajustes a estímulo econômico

Brasil 
afastou o 
risco de ficar 
inadimplente 
com a 
Organização 
das Nações 
Unidas

LUKAS JACKSON/REUTERSD/ABR

A
s autoridades do 
Banco do Japão 
(BOJ, na sigla em 

inglês) estavam divididas 
em relação a até onde ir no 
ajuste de seu programa de es-
tímulo, com alguns pedindo 
uma revisão de sua estratégia 
para atingir 2% de inflação, 
mostrou um resumo das 
opiniões compartilhadas na 
reunião de revisão de juros 
de dezembro.

O exame da política mo-
netária se concentrará em 
ajustar as compras do BOJ de 
fundos negociados em bolsa 
(ETF, na sigla em inglês) e 
operações para controlar a 
curva de juros, de acordo com 
o resumo da reunião de 17 e 
18 de dezembro, divulgado 
nesta segunda-feira.

O presidente do BOJ, Ha-
ruhiko Kuroda, disse que a 
revisão da política monetária 

não levará a grandes mudan-
ças no controle da curva de ju-
ros, e, em vez disso, focará no 
ajuste minucioso da estrutura 
para torná-la mais sustentável.

Mas alguns membros do 
conselho do BOJ pediram 
uma revisão mais ambiciosa, 
já que o impacto da Covid-19 

no crescimento aumentou os 
temores de um retorno à de-
flação, mostrou o documento.

“Para evitar um retorno à 
deflação, o BOJ deve avaliar 
sua estratégia, ferramentas e 
comunicação para atingir sua 
meta de preço”, mostrou uma 
opinião citada. 

Haruhiko Kuroda disse que revisão da política monetária não levará a 
grandes mudanças no controle da curva de juros

DIVULGAÇÃO

Domingo, 16
janeiro de 2022

C-8  
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Diárias
Á Partir

Mercado prevê 
que inflação 
ficará em 
4,39% este ano
Indicador ultrapassa centro da meta de 
inflação, definida pelo Conselho Monetário 
Nacional para este ano, de 4%

O 
Banco Central (BC) 
manteve a estimati-
va do Índice Nacio-

nal de Preços ao Consumidor 
Amplo (IPCA – a inflação 
oficial do país) em 4,39%, em 
relação à semana passada, de 
acordo com informações di-
vulgadas pelo Boletim Focus. 
Com periodicidade semanal, o 
documento reúne as projeções 
para os principais indicadores 
da economia.

O indicador ultrapassa o 
centro da meta de inflação, de-
finida pelo Conselho Monetá-
rio Nacional para este ano, de 

4%. Se considerada a margem 
de 1,5 ponto percentual para 
cima ou para baixo, o índice, 
porém, permanece dentro da 
meta, já que pode variar de 
2,5% a 5,5%.

A projeção para 2021 
foi reduzida, de 3,37% para 
3,34%. Já o índice esperado 
para 2022 e 2023 permaneceu 
inalterado, de 3,50% e 3,25%, 
respectivamente.

Outro parâmetro adotado 
pelo mercado financeiro é a 
taxa básica de juros, a Selic, 
que consiste no principal ins-
trumento usado pelo BC para 

Semanalmente, Boletim Focus do Banco Central reúne projeções para
 principais indicadores da economia

MARCELO CASAL/ABR

como o risco de inadimplên-
cia, a margem de lucro e des-
pesas administrativas.

Quando o Copom aumenta 
a taxa básica de juros, a fina-
lidade é conter a demanda 
aquecida, e isso causa reflexos 
nos preços porque os juros 
mais altos encarecem o cré-
dito e estimulam a poupança. 
Quando a Selic é mantida, o 
comitê considera que ajustes 
anteriores foram suficientes 
para manter a inação sob 
controle.

PIB
O mercado financeiro 

manteve em 4,40% o valor 
referente à retração da eco-
nomia, mensurada a partir do 
Produto Interno Bruto (PIB), 
que resulta da soma de todas 
as riquezas do país. A expecta-
tiva de crescimento para 2021, 
por sua vez, permaneceu sem 
ajustes, em 3,5%. Para os anos 
de 2022, o ajuste é 3,46% para 
3,49%, enquanto manteve em 
2,50% para 2023.

Segundo o boletim Focus, 
a cotação do dólar para o final 
deste ano apresentou leve 
queda, de R$ 5,15 para R$ 
5,14. Para o m de 2021, o BC 
manteve em R$ 5, enquanto 
diminuiu de R$ 4,98 para R$ 
4,95 o valor estimado para 
2022.

alcançar a meta de inação. 
Nesta edição, a taxa prevista 
para 2021 foi elevada de 3% 
para 3,13% ao ano.

Quanto a 2022 e 2023, a 
expectativa é de que seja de 
4,5% ao ano e 6% ao ano.

No último dia 9, o Co-
mitê de Política Monetária 
(Copom) do BC anunciou a 
decisão, tomada em unani-
midade, de manter a Selic em 
2% ao ano. A redução da Selic 
favorece o barateamento do 

crédito e leva a um menor 
controle da inação, o que esti-
mula a produção e o consumo. 
Apesar disso, os bancos consi-
deram também outros fatores 
na hora de definir os juros 
cobrados dos consumidores, 

NAÇÕES UNIDAS

Sancionado remanejamento de R$ 3,3 bi a órgãos internacionais

U
m remanejamento 
de recursos do Or-
çamento de 2020 

evitará que o Brasil que ina-
dimplente com organismos 
internacionais. O presidente 
Jair Bolsonaro sancionou pro-
jeto de lei com crédito suple-
mentar, que realoca recursos.

Os recursos virão de dota-
ções orçamentárias cancela-
das, sem impacto para outros 
programas do governo. Por 
envolver remanejamento de 
verbas, o crédito suplementar 

não tem impacto no cum-
primento do teto federal de 
gastos.

Com a sanção do crédi-
to, o Brasil afastou o risco 
de ficar inadimplente com 
a Organização das Nações 
Unidas (ONU). Caso o go-
verno brasileiro não pagas-
se a dívida até o m do ano, 
o país correria o risco de 
perder direito de voto nas 
Nações Unidas em 2021. O 
Brasil tinha de pagar pelo 
menos US$ 113,5 milhões 

de uma dívida de US$ 390 
milhões com a ONU para 
não ser afetado.

Além da ONU, o remane-
jamento cobrirá dívidas com 
a Organização dos Estados 
Americanos (OEA) e cerca 
de 30 organismos internacio-
nais. O crédito suplementar 
também beneficia órgãos 
nacionais, como o Instituto 
Nacional de Colonização e 
Reforma Agrária (Incra) e o 
Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística (IBGE).

PANDEMIA

Japão se divide sobre 
ajustes a estímulo econômico

Brasil 
afastou o 
risco de ficar 
inadimplente 
com a 
Organização 
das Nações 
Unidas

LUKAS JACKSON/REUTERSD/ABR

A
s autoridades do 
Banco do Japão 
(BOJ, na sigla em 

inglês) estavam divididas 
em relação a até onde ir no 
ajuste de seu programa de es-
tímulo, com alguns pedindo 
uma revisão de sua estratégia 
para atingir 2% de inflação, 
mostrou um resumo das 
opiniões compartilhadas na 
reunião de revisão de juros 
de dezembro.

O exame da política mo-
netária se concentrará em 
ajustar as compras do BOJ de 
fundos negociados em bolsa 
(ETF, na sigla em inglês) e 
operações para controlar a 
curva de juros, de acordo com 
o resumo da reunião de 17 e 
18 de dezembro, divulgado 
nesta segunda-feira.

O presidente do BOJ, Ha-
ruhiko Kuroda, disse que a 
revisão da política monetária 

não levará a grandes mudan-
ças no controle da curva de ju-
ros, e, em vez disso, focará no 
ajuste minucioso da estrutura 
para torná-la mais sustentável.

Mas alguns membros do 
conselho do BOJ pediram 
uma revisão mais ambiciosa, 
já que o impacto da Covid-19 

no crescimento aumentou os 
temores de um retorno à de-
flação, mostrou o documento.

“Para evitar um retorno à 
deflação, o BOJ deve avaliar 
sua estratégia, ferramentas e 
comunicação para atingir sua 
meta de preço”, mostrou uma 
opinião citada. 

Haruhiko Kuroda disse que revisão da política monetária não levará a 
grandes mudanças no controle da curva de juros

DIVULGAÇÃO
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Tite faz primeira convocação do 
ano para reta final das eliminatórias
Brasil terá duelos com Equador e 
Paraguai abrindo a temporada da Copa

O 
técnico Tite rea-
lizou na última 
quinta-feira (13) a 

primeira convocação da sele-
ção brasileira de futebol em 
2022. O escrete canarinho 
terá dois jogos das Eliminató-
rias da Copa do Mundo pela 
frente: Equador, no próximo 
dia 27, no estádio Casa Blanca, 
em Quito; e Paraguai, no dia 
1º de fevereiro, no Mineirão, 
em Belo Horizonte.

Na lista de 26 jogadores, 
o destaque é o desfalque do 
atacante Neymar, do Paris 
Saint-Germain (França), que 
se recupera de uma lesão no 
tornozelo. O lateral-direito 
Danilo, da Juventus (Itália), 
que recentemente voltou a 
treinar após um mês e meio 
tratando uma contusão na 
coxa, também ficou fora. Na 
comparação com a última con-
vocação de 2021, outra ausên-
cia é a do lateral-esquerdo 
Renan Lodi, do Atlético de 
Madrid (Espanha).

“O Renan Lodi não pôde 
ser convocado pela não vaci-
nação [contra a covid-19]. 
Ele perdeu a oportunidade 
de concorrer. O Renan não 
poderia entrar no Equador, 
pois tomou a primeira dose 
no dia 10. Respeitamos as 
leis do país», explicou Tite, 

em entrevista coletiva.
Os substitutos do trio 

são os laterais Daniel Alves 
e Alex Telles - de Barcelona 
(Espanha) e Manchester Uni-
ted (Inglaterra), respectiva-
mente - e o atacante Rodrygo, 
do Real Madrid (Espanha). 
Além deles, voltaram a ser 
chamados o goleiro Weverton 
(Palmeiras) e o meia Bruno 
Guimarães, do Lyon (França).

“Temos um radar de cerca 
de 46 atletas. O Bruno Guima-
rães é um deles. Checamos o 
momento do atleta. Iniciou 
muito bem no Lyon, teve 
uma queda, que é normal de 
adaptação. Em um segundo 
momento, ele já se comunica 
e entende melhor o clube 
e o país. O Telles da mesma 
forma. Existe a concorrência 
no setor”, argumentou, tam-
bém em coletiva, o auxiliar 
Cesar Sampaio.

O Brasil já está classificado 
para o Mundial deste ano, no 
Catar, mas ainda tem cinco 
compromissos das Elimina-
tórias pela frente ocupando 
as datas-Fifa, que são os perí-
odos voltados a jogos entre 
seleções. Por enquanto, não 
há duelos previstos contra 
equipes de outros continentes 
- em especial as europeias - na 
trajetória até a Copa. Apesar 

NO SOFI STADIUM

NFL confirma Super Bowl com 
capacidade máxima em Los Angeles
A 

um mês do Super 
Bowl LVI em Los 
Angeles, autori-

dades da NFL disseram na 
última quinta-feira (13) que 
o jogo será disputado com 
casa cheia no SoFi Stadium, 
em Los Angeles, apesar do 
aumento de casos do novo 
coronavírus (covid-19).

Os torcedores que com-
parecerem ao jogo na nova 
arena de 70.240 lugares 
em Inglewood, em 13 de 
fevereiro, serão obrigados 
a mostrar comprovante de 
vacinação ou teste negativo 
de covid-19 e usar másca-
ras quando não estiverem 
comendo ou bebendo, mas 
nenhum limite de capacidade 
será definido.

“Recebemos o Super Bowl 
no ano passado em Tampa 
com capacidade limitada, 
então encerrar esta tempo-
rada incrível com um Super 
Bowl com capacidade total 
aqui neste estádio inacredi-
tável, não poderíamos estar 
mais empolgados”, disse à 
Reuters Katie Keenan, dire-
tora sênior de operações de 

CONVOCADOS
Goleiros:
Alisson (Liverpool-ING), Eder-
son (Manchester City-ING) e 
Weverton (Palmeiras);

Laterais:
Daniel Alves (Barcelona-ESP), 
Emerson (Tottenham-ING), 
Alex Sandro (Juventus-ITA) 
e Alex Telles (Manchester 
United-ING);

Zagueiros:
Éder Militão (Real Madrid-
-ESP), Gabriel Magalhães 
(Arsenal-ING), Marquinhos 
(PSG-FRA) e Thiago Silva 
(Chelsea-ING);

Meias:
Bruno Guimarães (Lyon-FRA), 
Casemiro (Real Madrid-ESP), 
Fabinho (Liverpool-ING), 
Fred (Manchester United-
-ING), Gerson (Olympique 
de Marselha-FRA), Everton 
Ribeiro (Flamengo), Lucas 
Paquetá (Lyon-FRA) e Philippe 
Coutinho (Aston Villa-ING);

Atacantes:
Antony (Ajax-HOL), Vinícius 
Júnior (Real Madrid-ESP), 
Rodrygo (Real Madrid-ESP), 
Gabriel Jesus (Manchester 
City-ING), Matheus Cunha 
(Atlético de Madrid-ESP), 
Raphinha (Leeds United-
-ING) e Gabriel Barbosa 
(Flamengo)
Fabinho e Lucas Paquetá 
estão suspensos do jogo con-
tra o Equador.

disso, Tite vê o Brasil entre os 
favoritos ao título.

“Eu cito que Brasi l , 
França, Inglaterra, Bélgica, 
Alemanha, Argentina, Itália 

e Espanha estão entre os 
postulantes. Nenhum deles 
eu vejo se destacando. É jus-
tamente por não jogarmos 
contra europeus que não dá 

para dizer se é favorito ou 
não, pois não há referência. 
Eu gostaria que jogássemos, 
mas não dá pelo calendário”, 
finalizou o treinador.

evento da NFL em um evento 
que marca 30 dias para a 
disputa.

Keenan rejeitou rumo-
res de que o jogo poderia 
ser transferido para outro 
lugar devido à dissemina-
ção da variante altamente 

contagiosa Ômicron.
“Posso dizer categori-

camente que nada disso é 
verdade. Tudo faz parte do 
nosso planejamento de con-
tingência normal”, disse.

A partida seguirá os regu-
lamentos do condado de Los 

Angeles para covid-19 para 
que os torcedores presentes 
possam se concentrar em se 
divertir.

“No final das contas, é 
uma festa e será um dia incrí-
vel em uma instalação incrí-
vel”, concluiu.

AQUISIÇÃO

Centroavante Germán 
Cano é anunciado 
pelo Fluminense

O 
Fluminense apre-
sentou mais um 
reforço para tem-

porada 2022 do futebol bra-
sileiro, o atacante argentino 
Germán Cano. O jogador 
de 34 anos, que defendeu o 
Vasco na última temporada, 
fechou com o Tricolor das 
Laranjeiras até dezembro de 
2023.

“Estou muito feliz de che-
gar a um clube como o Flumi-
nense, um time muito grande 
no Brasil e no mundo inteiro. 
Espero conseguir coisas muito 

importantes neste ano e estar 
à altura das expectativas. Dis-
putar a Libertadores com essa 
camisa é algo especial. Este é 
um torneio muito diferente 
dos demais e temos que estar 
preparados para alcançar 
grandes objetivos”, declarou 
Cano após o acerto. Além do 
centroavante argentino, o 
Fluminense já acertou para 
esta temporada com os meio-
-campistas Nathan e Felipe 
Melo, o lateral Mario Pineira, 
o atacante Willian Bigode e o 
zagueiro David Duarte.
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Diárias
Á Partir

Mercado prevê 
que inflação 
ficará em 
4,39% este ano
Indicador ultrapassa centro da meta de 
inflação, definida pelo Conselho Monetário 
Nacional para este ano, de 4%

O 
Banco Central (BC) 
manteve a estimati-
va do Índice Nacio-

nal de Preços ao Consumidor 
Amplo (IPCA – a inflação 
oficial do país) em 4,39%, em 
relação à semana passada, de 
acordo com informações di-
vulgadas pelo Boletim Focus. 
Com periodicidade semanal, o 
documento reúne as projeções 
para os principais indicadores 
da economia.

O indicador ultrapassa o 
centro da meta de inflação, de-
finida pelo Conselho Monetá-
rio Nacional para este ano, de 

4%. Se considerada a margem 
de 1,5 ponto percentual para 
cima ou para baixo, o índice, 
porém, permanece dentro da 
meta, já que pode variar de 
2,5% a 5,5%.

A projeção para 2021 
foi reduzida, de 3,37% para 
3,34%. Já o índice esperado 
para 2022 e 2023 permaneceu 
inalterado, de 3,50% e 3,25%, 
respectivamente.

Outro parâmetro adotado 
pelo mercado financeiro é a 
taxa básica de juros, a Selic, 
que consiste no principal ins-
trumento usado pelo BC para 

Semanalmente, Boletim Focus do Banco Central reúne projeções para
 principais indicadores da economia

MARCELO CASAL/ABR

como o risco de inadimplên-
cia, a margem de lucro e des-
pesas administrativas.

Quando o Copom aumenta 
a taxa básica de juros, a fina-
lidade é conter a demanda 
aquecida, e isso causa reflexos 
nos preços porque os juros 
mais altos encarecem o cré-
dito e estimulam a poupança. 
Quando a Selic é mantida, o 
comitê considera que ajustes 
anteriores foram suficientes 
para manter a inação sob 
controle.

PIB
O mercado financeiro 

manteve em 4,40% o valor 
referente à retração da eco-
nomia, mensurada a partir do 
Produto Interno Bruto (PIB), 
que resulta da soma de todas 
as riquezas do país. A expecta-
tiva de crescimento para 2021, 
por sua vez, permaneceu sem 
ajustes, em 3,5%. Para os anos 
de 2022, o ajuste é 3,46% para 
3,49%, enquanto manteve em 
2,50% para 2023.

Segundo o boletim Focus, 
a cotação do dólar para o final 
deste ano apresentou leve 
queda, de R$ 5,15 para R$ 
5,14. Para o m de 2021, o BC 
manteve em R$ 5, enquanto 
diminuiu de R$ 4,98 para R$ 
4,95 o valor estimado para 
2022.

alcançar a meta de inação. 
Nesta edição, a taxa prevista 
para 2021 foi elevada de 3% 
para 3,13% ao ano.

Quanto a 2022 e 2023, a 
expectativa é de que seja de 
4,5% ao ano e 6% ao ano.

No último dia 9, o Co-
mitê de Política Monetária 
(Copom) do BC anunciou a 
decisão, tomada em unani-
midade, de manter a Selic em 
2% ao ano. A redução da Selic 
favorece o barateamento do 

crédito e leva a um menor 
controle da inação, o que esti-
mula a produção e o consumo. 
Apesar disso, os bancos consi-
deram também outros fatores 
na hora de definir os juros 
cobrados dos consumidores, 

NAÇÕES UNIDAS

Sancionado remanejamento de R$ 3,3 bi a órgãos internacionais

U
m remanejamento 
de recursos do Or-
çamento de 2020 

evitará que o Brasil que ina-
dimplente com organismos 
internacionais. O presidente 
Jair Bolsonaro sancionou pro-
jeto de lei com crédito suple-
mentar, que realoca recursos.

Os recursos virão de dota-
ções orçamentárias cancela-
das, sem impacto para outros 
programas do governo. Por 
envolver remanejamento de 
verbas, o crédito suplementar 

não tem impacto no cum-
primento do teto federal de 
gastos.

Com a sanção do crédi-
to, o Brasil afastou o risco 
de ficar inadimplente com 
a Organização das Nações 
Unidas (ONU). Caso o go-
verno brasileiro não pagas-
se a dívida até o m do ano, 
o país correria o risco de 
perder direito de voto nas 
Nações Unidas em 2021. O 
Brasil tinha de pagar pelo 
menos US$ 113,5 milhões 

de uma dívida de US$ 390 
milhões com a ONU para 
não ser afetado.

Além da ONU, o remane-
jamento cobrirá dívidas com 
a Organização dos Estados 
Americanos (OEA) e cerca 
de 30 organismos internacio-
nais. O crédito suplementar 
também beneficia órgãos 
nacionais, como o Instituto 
Nacional de Colonização e 
Reforma Agrária (Incra) e o 
Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística (IBGE).

PANDEMIA

Japão se divide sobre 
ajustes a estímulo econômico

Brasil 
afastou o 
risco de ficar 
inadimplente 
com a 
Organização 
das Nações 
Unidas

LUKAS JACKSON/REUTERSD/ABR

A
s autoridades do 
Banco do Japão 
(BOJ, na sigla em 

inglês) estavam divididas 
em relação a até onde ir no 
ajuste de seu programa de es-
tímulo, com alguns pedindo 
uma revisão de sua estratégia 
para atingir 2% de inflação, 
mostrou um resumo das 
opiniões compartilhadas na 
reunião de revisão de juros 
de dezembro.

O exame da política mo-
netária se concentrará em 
ajustar as compras do BOJ de 
fundos negociados em bolsa 
(ETF, na sigla em inglês) e 
operações para controlar a 
curva de juros, de acordo com 
o resumo da reunião de 17 e 
18 de dezembro, divulgado 
nesta segunda-feira.

O presidente do BOJ, Ha-
ruhiko Kuroda, disse que a 
revisão da política monetária 

não levará a grandes mudan-
ças no controle da curva de ju-
ros, e, em vez disso, focará no 
ajuste minucioso da estrutura 
para torná-la mais sustentável.

Mas alguns membros do 
conselho do BOJ pediram 
uma revisão mais ambiciosa, 
já que o impacto da Covid-19 

no crescimento aumentou os 
temores de um retorno à de-
flação, mostrou o documento.

“Para evitar um retorno à 
deflação, o BOJ deve avaliar 
sua estratégia, ferramentas e 
comunicação para atingir sua 
meta de preço”, mostrou uma 
opinião citada. 

Haruhiko Kuroda disse que revisão da política monetária não levará a 
grandes mudanças no controle da curva de juros

DIVULGAÇÃO

Domingo, 16
janeiro de 2022
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Aline Pellegrino 
assume 
coordenação de 
seleções femininas
Ex-zagueira 
acumula cargo 
de Duda Luizelli, 
demitida pela 
entidade

A 
Confederação Bra-
sileira de Futebol 
(CBF) comunicou 

na última quinta-feira (13) 
que Aline Pellegrino substi-
tuirá Duda Luizelli na coor-
denação de seleções brasilei-
ras femininas. A ex-zagueira 
e capitã do escrete canarinho 
conciliará a função com a de 
coordenadora de competições 
femininas, que exerce há um 
ano e meio.

Segundo nota divulgada 
pela CBF, a decisão pela 
saída de Duda (que entrou 
na entidade junto de Aline) 
foi tomada na última quarta-
-feira (12), de forma conjunta, 
pelo presidente em exercício 

Ednaldo Rodrigues e pelo 
vice Gustavo Feijó. No comu-
nicado, a Confederação agra-
dece à ex-dirigente “pela dedi-
cação com que desempenhou 
a função e deseja sucesso em 
seus próximos desafios”.

A própria Duda comunicou, 
na quarta, que estava deixando 
a CBF. A agora ex-coordena-
dora de seleções femininas se 
manifestou em publicação no 
Instagram, onde elencou ações 
realizadas ao longo de um ano 
e meio no cargo.

“Mudamos a maneira de 
pensar a formação de jogado-
ras e, principalmente, profis-
sionalizamos a organização 
das seleções. Não apenas as 
profissionais, mas desde as 
categorias de base, porque é 
assim que sempre acreditei 
que o futebol feminino pode-
ria finalmente vingar. Acom-
panhei de perto a explosão 
de campeonatos nacionais e 
equipes cada vez mais forta-
lecidas. Pude organizar boa 

parte de um ciclo olímpico 
conturbado, em meio a uma 
pandemia. Vi florescerem, 
com um método jamais visto 
antes, muitos novos talentos 
para representarem o Brasil 
nos próximos anos. O nosso 
sonhado ouro não veio, mas 
ficou a certeza de que, com as 
mulheres como protagonistas, 
o futebol feminino brasileiro 
tem um caminho aberto bri-
lhante para o futuro”, escre-
veu Duda.

O primeiro compromisso 
da seleção feminina em 2022 
será o Torneio Internacional 
da França, entre 16 e 22 de 
fevereiro, na cidade de Caen. 
Além das anfitriãs, as brasi-
leiras terão Holanda e Finlân-
dia como rivais. O principal 
desafio do ano será a Copa 
América, de 8 a 30 de julho, 
na Colômbia. A competição é 
classificatória para a Copa do 
Mundo do ano que vem, que 
será realizada na Austrália e 
na Nova Zelândia.

NO TÊNIS

Aberto da Austrália terá 50% da capacidade de público

NOVA DIREÇÃO

Atlético-MG anuncia 
nome de substituto de Cuca

O 
público nas prin-
cipais arenas do 
Aberto da Austrália 

será limitado a 50% da capa-
cidade máxima, de acordo 
com a atualização das restri-
ções impostas por conta do 
novo coronavírus (covid-19), 
anunciaram os organizadores 
na última quinta-feira (13), 
enquanto autoridades batalham 
contra um surto de casos em 
Melbourne.

Máscaras faciais também 
serão obrigatórias para todos, 
exceto ao consumir bebidas 
ou alimentos, e haverá limites 

de densidade de uma pessoa a 
cada dois metros quadrados em 
locais internos.

A federação de tênis da Aus-
trália (TA) disse que a limitação 
de 50% se aplica apenas para as 
vendas de ingressos na quadra 
central da Arena Rod Laver, 
e da segunda quadra, a Arena 
Margaret Court.

“Não há mudanças no 
acesso ao recinto do torneio, 
e ainda esperamos receber 
um grande público”, afirmou 
o executivo da TA Ben Slack 
em nota. “Estamos confiantes 
nas medidas que colocamos em 

vigor”, disse. O estado de Vic-
toria, no qual fica a cidade-sede 
do Grand Slam, Melbourne, 
registrou 37.169 novos casos de 
covid-19 na quinta-feira, além 
de 25 mortes. A contagem de 
casos está um pouco abaixo do 
número de quarta-feira, que foi 
de 40.127 casos.

O período que antecede 
o Aberto da Austrália, que 
começa na próxima segunda-
-feira, foi ofuscado pelas dúvi-
das em torno da participação 
do número um do mundo do 
tênis masculino, Novak Djoko-
vic. O atleta sérvio teve seu 
visto cancelado e foi detido 
por autoridades alfandegárias 
da Austrália por vários dias 
até ganhar um recurso na jus-
tiça e ser liberado na última 
segunda-feira (10).

U
m dos maiores 
mistérios da atual 
te m p o r a d a  d o 

futebol brasileiro chegou 
ao final na última quinta-
-feira (13): Quem substi-
tuiria Cuca no comando do 
Atlético-MG, atual campeão 
do Brasileiro e da Copa do 
Brasil? O nome escolhido 
pelo Galo para a tarefa foi 
do técnico argentino Anto-
nio Mohamed. O treinador, 
que é conhecido pela alcu-
nha de El Turco, assinou até 

dezembro de 2022.
Pouco conhecido no 

futebol brasileiro, El Turco 
foi apresentado pelo Atlé-
tico-MG, em nota, como 
técnico com “carreira vito-
riosa” que dirigiu “equipes 
mexicanas e argentinas, 
com as quais conquistou os 
títulos da Copa Sul-Ame-
ricana, Campeonato Mexi-
cano e Copa do México”.

“O novo comandante 
alvinegro tem passagem 
pelo futebol europeu, onde 

dirigiu o Celta de Vigo, 
da Espanha. Seu último 
clube foi o Monterrey, do 
México”, diz a nota do Galo.

Momentos após o anún-
cio, Antonio Mohamed par-
ticipou de uma live promo-
vida pela equipe mineira na 
qual afirmou: “Estou muito 
feliz por assumir um grande 
clube como o Atlético-MG 
[…]. A Massa pode espe-
rar muito esforço, garra e 
dedicação para continuar a 
ganhar títulos”.
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POLO SÃO CARLOS
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Lucão Fernandes questiona Saúde sobre 
Campanha de Vacinação contra a Covid-19
“Queremos saber se São Carlos está preparado para essa vacinação”, destacou o vereador

O 
presidente da Câ-
mara Municipal de 
São Carlos, verea-

dor Lucão Fernandes (MDB), 
solicitou informações ao De-
partamento de Vigilância em 
Saúde, da Secretaria Munici-
pal de Saúde, sobre a Cam-
panha de Vacinação contra a 
Covid-19.

De acordo com o parla-
mentar, recentemente, o go-
vernador João Doria anunciou 
a chegada do terceiro lote com 
2 milhões de doses prontas da 
vacina Coronavac, contra o 
coronavírus, desenvolvida em 
parceria com o Instituto Bu-
tantan e que, até o momento, o 
Estado já detém 3,12 milhões 
de doses disponíveis para uso 
imediato tão logo haja autori-
zação da Anvisa (Agência Na-
cional de Vigilância Sanitária). 

“O governador reafirmou 
no dia 14 desse mês, que 
manterá para 25 de janeiro 
a previsão para o começo da 
vacinação contra a COVID-19 
no Estado. Queremos saber 
se São Carlos está preparado 

e das vacinas para a campanha 
contra a COVID-19; se será re-
alizada a ampliação do horário 
das salas de vacinação para a 
administração das doses de 
vacina contra a COVID-19; 
entre outras.

“A produção local também 
já começou, com a chegada 
de matéria-prima para enva-
se e rotulagem na fábrica de 
imunizantes do instituto e o 
diretor do Instituto Butantan, 
Dimas Covas, informou que 
no dia 15 de janeiro, que 
teremos prontas para uso 9 
milhões de doses. No começo 
de fevereiro, 22 milhões de 
doses e, no dia 15 de março, 
outras 15 milhões. Com base 
em todas essas informações é 
importante que tenhamos as 
respostas para nossos ques-
tionamentos e, por fim, saber-
mos se estamos preparados 
para a campanha de vacinação 
contra a COVID-19”, enfati-
zou Lucão Fernandes.

O vereador também quer 
saber se além das Unidades 
de Saúde, será montado ou-

tros pontos na cidade para 
a administração das vacinas 
para a população; se o mu-
nicípio dispõe de insumos 
para a aplicação das doses 
de vacinação, como seringas, 
agulhas, luvas, algodão, caixa 
para descarte das seringas e 
agulhas. “Além disso, a cidade 
tem EPIs [equipamentos de 
proteção individual] em quan-
tidade suficiente para suprir 
necessidade dos trabalhadores 
que estarão atuando durante a 
campanha?”, indagou.

O parlamentar ressalta que 
o objetivo das informações é 
de enaltecer o brilhante tra-
balho da Secretaria Municipal 
da Saúde, em especial, do 
Departamento de Vigilância 
em Saúde no enfrentamento 
da pandemia de COVID-19. 
“Se a gente constatar que há 
a necessidade de buscarmos 
apoio junto aos órgãos compe-
tentes para que se inicie com 
maior celeridade a imunização 
de nossa população, nos colo-
camos à inteira disposição”, 
afirmou.

para essa vacinação”, destacou 
Lucão.

Entre os questionamentos, 
o vereador quer saber se a 
cidade tem local apropriado 

para deixar as doses oriundas 
do Estado aos Municípios para 
a realização da campanha; se 
conta com carro adequado 
para fazer a logística de distri-

buição das doses de vacina às 
Unidades de Saúde; se há em 
todas as Unidades de Saúde 
equipamentos para o armaze-
namento das vacinas de rotina 

O vereador quer saber se a cidade tem local apropriado para deixar as doses oriundas 
do Estado aos Municípios para a realização da campanha

DIVULGAÇÃO

PLANO SÃO PAULO 

SP: 90 bares e festas são autuados 
por descumprir regras sanitárias

AUXÍLIO EMERGENCIAL 

“Serão dezenas de milhares de pessoas 
jogadas na miséria”, alerta Fenae

POR ELAINE PATRICIA CRUZ –
AGÊNCIA BRASIL 

E
ntre os dias 25 e 
27 de dezembro, a 
Vigilância Sanitá-

ria autuou 90 bares e festas 
clandest inas  em todo o 
estado paulista por desres-
peito às regras do Plano São 
Paulo. Segundo o governo 
paulista, foram autuados 
estabelecimentos cujo fun-
cionamento estava proibido 
no estado.

Durante os três dias vigo-
rou a volta de todo o estado 
à Fase 1-vermelha do Plano 
São Paulo, que prevê o fecha-
mento de todo o comércio 
e dos serviços, mantendo 
aberto apenas os que são 
considerados essenciais nas 

áreas de abastecimento, se-
gurança, logística e saúde.

A partir de hoje (28) até o 
dia 31 de dezembro, o estado 
volta à fase 3-amarela. Nes-
ta fase, bares, restaurantes, 
shoppings centers, comércio 
de rua, salões de beleza e 
barbearias podem reabrir, 
mas com limitação de 40% do 
público. Já entre os dias 1º e 3 
de janeiro, o governo paulista 
determinou novo retorno à 
fase vermelha.

O Plano São Paulo, ela-
borado para este momento 
de convivência com a pan-
demia do novo coronavírus, 
é dividido em cinco fases 
que vão do nível máximo 
de restrição de atividades 
não essenciais (vermelho) 
a etapas identificadas como 

controle (laranja), flexibili-
zação (amarelo), abertura 
parcial (verde) e normal 
controlado (azul). 

O descumprimento das 
regras estabelecidas no Plano 
São Paulo prevê multa de até 
R$ 276 mil ao estabelecimen-
to. Se ocorre aglomeração e 
falta de uso de máscara, a mul-
ta é de pouco mais de R$ 5 mil 
por estabelecimento. Pessoas 
que estejam descumprindo 
as regras podem ser multadas 
também em mais de R$ 524.

Pessoas que queiram de-
nunciar estabelecimentos de 
São Paulo por descumprimen-
to das regras sanitárias podem 
ligar para o telefone 0800-
771-3541, disque-denúncia da 
Vigilância Sanitária. A ligação 
é gratuita.

O Plano São Paulo, elaborado para este momento de convivência com a pandemia do novo coronavírus

ROVENA ROSA/AGÊNCIA BRASIL

H
oje (29), cerca 
de 3,2 milhões de 
pessoas nascidas 

em novembro receberão a 
última parcela do Auxílio 
Emergencial Extensão de R$ 
300 e outras 50,3 mil, também 
nascidas no referido mês, 
terão acesso aos últimos paga-
mentos do benefício no valor 
de R$ 600. Amanhã, recebem 
os beneficiários nascidos em 
dezembro. Para o grupo do 
Bolsa Família, os pagamentos 
do auxílio foram encerrados 
no último dia 23 e a partir de 
janeiro estes trabalhadores 
voltam a receber somente o 
valor original da ajuda finan-
ceira.

Os cenários econômico e 
sanitário do país e a decisão 
do governo de encerrar nesta 
quinta-feira (31) o pagamento 
do auxílio emergencial aos 
brasileiros que mais neces-
sitam de amparo do Execu-
tivo preocupam a Federação 
Nacional das Associações do 
Pessoal da Caixa Econômica 
Federal (Fenae). Além do au-
mento dos casos de covid-19 
[já são cerca de 7,5 milhões 
de ocorrências e mais de 191 
mil mortes pela doença], 
projeções feitas por diferen-
tes institutos e especialistas 
apontam para o crescimento 
da inflação e do desemprego 
no Brasil.

“Serão dezenas de mi-
lhares de pessoas jogadas na 
miséria”, alerta o presidente 
da Fenae, Sergio Takemoto, 
ao observar que a federação 
sempre defendeu a manuten-

ção do auxílio emergencial 
em R$ 600 mensais e en-
quanto durarem os efeitos da 
pandemia. De acordo com os 
calendários de pagamentos 
de hoje (28) e amanhã (29), 
os valores do benefício serão 
creditados em poupança so-
cial digital da Caixa; mas, os 
saques só estarão liberados a 
partir de 25 de janeiro.

“Quem mais sofre e con-
tinuará padecendo com esta 
crise sem precedentes e 
que tende a se arrastar no 
próximo ano é a população 
mais vulnerável”, ressalta o 
presidente da Fenae. “Nosso 
entendimento foi sempre 
para a continuidade do bene-
fício até que a economia te-
nha horizontes mais claros”, 
defende Takemoto.

POBREZA
Após o Fundo Monetário 

Internacional (FMI) afirmar 
que o fim do auxílio emergen-
cial pode fazer com que o Brasil 
alcance a marca de 24 milhões 
de pessoas em situação de ex-
trema pobreza [renda mensal 
até R$ 155], o pesquisador 
Vinícius Botelho, do Instituto 
Brasileiro de Economia da Fun-
dação Getúlio Vargas (Ibre/
FGV), divulgou, na última 
semana, a projeção de que 17 
milhões de brasileiros estarão 
nessa condição a partir do pró-
ximo mês de janeiro.

Segundo o estudo, isto re-
presentará 26,2% da população. 
Em setembro deste ano, mês 
seguinte à redução do valor do 
auxílio pela metade, tal percen-
tual ficou em 18,3%.

Domingo, 16
janeiro de 2022

D-3 ESPORTE

Brasil terá seis representantes na 
Paralimpíada de Inverno de Pequim
Knicks batem Celtics

O
s seis represen-
tantes do Brasil na 
Paralimpíada de 

Inverno de Pequim, entre os 
dias 4 e 13 de março, foram 
anunciados na última quinta-
-feira (13), em live realizada 
pelo Comitê Paralímpico Bra-
sileiro (CPB) e a Confedera-
ção Brasileira de Desportos 
na Neve (CBDN). O país terá 
o dobro de atletas da edição 
anterior, em Pyeongcheng 
(Coreia do Sul), há quatro 
anos.

Cinco atletas competi-
rão no esqui cross-country: 
Aline Rocha, Cristian Ribera, 
Guilherme Rocha, Robelson 
Moreira e Wesley dos Santos. 
Os dois primeiros estiveram 
em Pyeongcheng, onde Cris-
tian atingiu o melhor resul-
tado de um brasileiro em Jogos 
de Inverno (entre olímpicos 
e paralímpicos) ao terminar 
a prova de 15 quilômetros na 
sexta posição. Aline, por sua 
vez, foi a primeira mulher a 
representar o país no evento 
paralímpico.

Guilherme Rocha, Robel-
son Moreira e Wesley dos 

Santos disputarão a Paralimpí-
ada pela primeira vez - assim 
como André Barbieri, repre-
sentante verde e amarelo no 
snowboard.

“[Em Pequim] vamos 

quebrar recordes pessoais 
e ter o melhor resultado da 
história nos Jogos Paralím-
picos de Inverno. Dobramos 
o número de atletas, e há 
uma pequena chance de um 

sétimo representante, de uma 
segunda vaga no snowboard 
[com José Valter de Lima]”, 
destacou o presidente da 
CBDN, Anders Pettersson, 
durante a live.

A dupla “veterana” em 
Paralimpíadas está em Lil-
lehammer, na Noruega, com-
petindo no Campeonato Mun-
dial Paralímpico de Inverno. 
Nesta quinta-feira, Aline ficou 

CONFIANÇA EM ALTA

Meia Gabriel Sara elogia reforços 
do São Paulo e projeta ‘grande ano’
A

p ó s  v ive r  s u a 
melhor temporada 
pelo São Paulo em 

2021, o meia Gabriel Sara 
está com a confiança em alta 
para 2022. O jovem jogador 
aposta em um “grande ano” 
na equipe, principalmente 
após a chegada de cinco 
reforços para o time coman-
dado pelo técnico Rogério 
Ceni.

“O pessoal chegou para 
agregar. Tivemos contatos 
e são profissionais, inten-
sos demais, com história no 
futebol, e vão ajudar muito 
a gente”, projetou Sara. Até 
agora o São Paulo anunciou 
cinco novos contratados: 
o goleiro Jandrei, o lateral 
Rafinha, o meio-campista 
Patrick e os meia-atacantes 
Nikão e Alisson.

Com os reforços, Sara 
acredita que o São Paulo 
poderá superar as oscilações 

em quinto lugar na prova 
feminina de 7,5 quilômetros, 
com tempo de 29 minutos, 
26 segundos e 6 décimos, a 1 
minuto da alemã Anja Wicker, 
que levou o bronze. A norte-a-
mericana Kendall Gretsch foi 
a vencedora. Cristian finali-
zou a disputa masculina dos 
10 quilômetros na oitava posi-
ção, em 34 minutos, 22 segun-
dos e 5 décimos, também a 
um minuto do terceiro colo-
cado, o russo Danila Britik. O 
ganhador foi Ivan Golubkov, 
também da Rússia.

“[Durante o ciclo] tive-
mos medalhas em copas do 
mundo, o que é um padrão 
bem alto para o nível em que 
competimos, com o Cris-
tian e a Aline. São resultados 
expressivos, que nos deixam 
esperançosos para resulta-
dos satisfatórios”, afirmou 
Gustavo Haidar, supervisor 
técnico esportivo da CBDN, 
também na live.

É a terceira vez que o Bra-
sil tem representantes em 
uma Paralimpíada de Inverno. 
A primeira foi em Sochi (Rús-
sia), há oito anos, com André 
Cintra (esqui alpino) e Fer-
nando Aranha (esqui cross-
-country). Em 2018, André 
esteve mais uma vez presente, 
acompanhado por Cristian e 
Aline. O país persegue a pri-
meira medalha na história do 
evento, que teve a primeira 
edição realizada em Örnsköl-
dsvik (Suécia), em 1976.

processo com o time. Que 
a gente possa buscar outras 
coisas, começar o ano como 
começamos e manter assim 
a temporada para brigar por 
coisas grandes.”

Para tanto, ele valoriza o 
período de pré-temporada, 
iniciado nesta semana no 
clube. 

“Descansamos nas férias, 
e agora estamos focados 
para fazer um grande ano. 
Temos poder, força e time 
para manter uma temporada 
regular e buscar títulos para 
nossa torcida”, comentou.

“É importante ter este 
começo pesado e difícil, 
porque vai ajudar a gente 
a passar pelas competições 
durante o ano. A gente 
comenta, desde a base, que 
o São Paulo tem que brigar 
por tudo o que disputa. E 
por isso vamos entrar para 
ganhar”, afirmou.

exibidas ao longo de 2021. 
“Fiquei feliz pela temporada 
que fiz, porém, muito insa-
tisfeito com a temporada 
do time, porque começa-
mos bem e deixamos cair 
muito”, comentou o atleta 
de 22 anos.

E m  2 0 2 1 ,  o  m e i a 

registrou sua melhor tem-
porada pela equipe paulista 
até agora. As boas atuações 
foram acompanhadas por 
dez gols. 

“Acredito que, agora, é 
buscar evolução minha e 
do time. Quero fazer mais 
gols, evoluir mais, e ter este 

REFORÇO
Vasco anuncia a 
contratação do meia 
Bruno Nazário por 
empréstimo de um ano

O 
Vasco anunciou 
a contratação do 
m e i o - c a m p i s t a 

Bruno Nazário na última quin-
ta-feira (13). O jogador, que 
pertence ao Hoffenheim, da 
Alemanha, volta ao Brasil para 
defender o time carioca por 
empréstimo até o final deste 
ano. O atleta de 26 anos jogou o 
último Campeonato Brasileiro 
da Série A pelo América-MG.

Apesar de ter sido com-
prado pelo clube alemão em 
2013, Bruno Nazário nunca 
teve sequência de jogos pelo 
Hoffenheim e tem atuado 
por empréstimo em diversos 
clubes desde então. No Bra-
sil, antes do América-MG, o 
meia foi emprestado ao Bota-
fogo, Athletico-PR, Guarani 
e Cruzeiro, além do Lechia 
Gdansk, da Polônia. O atleta 

foi promovido ao profissional 
pelo Figueirense

Na última temporada, 
jogando pelo América-MG, 
Bruno Nazário foi reserva 
do time e atuou em 22 par-
tidas, somando um gol e três 
assistências neste período. 
O meia conquistou a Copa 
Sul-Americana e a Copa do 
Brasil em 2018 e 2019, res-
pectivamente, atuando pelo 
Athletico-PR.

Bruno Nazário é a 10.ª 
contratação do Vasco para 
a temporada 2022. O clube 
já havia anunciado o goleiro 
Thiago Rodrigues, os zaguei-
ros Luís Cangá e Anderson 
Conceição, os laterais Edimar 
e Weverton, o volante Yuri 
Lara, os meio-campistas Isa-
que e Vitinho e o atacante 
Raniel.
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Diárias
Á Partir

Mercado prevê 
que inflação 
ficará em 
4,39% este ano
Indicador ultrapassa centro da meta de 
inflação, definida pelo Conselho Monetário 
Nacional para este ano, de 4%

O 
Banco Central (BC) 
manteve a estimati-
va do Índice Nacio-

nal de Preços ao Consumidor 
Amplo (IPCA – a inflação 
oficial do país) em 4,39%, em 
relação à semana passada, de 
acordo com informações di-
vulgadas pelo Boletim Focus. 
Com periodicidade semanal, o 
documento reúne as projeções 
para os principais indicadores 
da economia.

O indicador ultrapassa o 
centro da meta de inflação, de-
finida pelo Conselho Monetá-
rio Nacional para este ano, de 

4%. Se considerada a margem 
de 1,5 ponto percentual para 
cima ou para baixo, o índice, 
porém, permanece dentro da 
meta, já que pode variar de 
2,5% a 5,5%.

A projeção para 2021 
foi reduzida, de 3,37% para 
3,34%. Já o índice esperado 
para 2022 e 2023 permaneceu 
inalterado, de 3,50% e 3,25%, 
respectivamente.

Outro parâmetro adotado 
pelo mercado financeiro é a 
taxa básica de juros, a Selic, 
que consiste no principal ins-
trumento usado pelo BC para 

Semanalmente, Boletim Focus do Banco Central reúne projeções para
 principais indicadores da economia

MARCELO CASAL/ABR

como o risco de inadimplên-
cia, a margem de lucro e des-
pesas administrativas.

Quando o Copom aumenta 
a taxa básica de juros, a fina-
lidade é conter a demanda 
aquecida, e isso causa reflexos 
nos preços porque os juros 
mais altos encarecem o cré-
dito e estimulam a poupança. 
Quando a Selic é mantida, o 
comitê considera que ajustes 
anteriores foram suficientes 
para manter a inação sob 
controle.

PIB
O mercado financeiro 

manteve em 4,40% o valor 
referente à retração da eco-
nomia, mensurada a partir do 
Produto Interno Bruto (PIB), 
que resulta da soma de todas 
as riquezas do país. A expecta-
tiva de crescimento para 2021, 
por sua vez, permaneceu sem 
ajustes, em 3,5%. Para os anos 
de 2022, o ajuste é 3,46% para 
3,49%, enquanto manteve em 
2,50% para 2023.

Segundo o boletim Focus, 
a cotação do dólar para o final 
deste ano apresentou leve 
queda, de R$ 5,15 para R$ 
5,14. Para o m de 2021, o BC 
manteve em R$ 5, enquanto 
diminuiu de R$ 4,98 para R$ 
4,95 o valor estimado para 
2022.

alcançar a meta de inação. 
Nesta edição, a taxa prevista 
para 2021 foi elevada de 3% 
para 3,13% ao ano.

Quanto a 2022 e 2023, a 
expectativa é de que seja de 
4,5% ao ano e 6% ao ano.

No último dia 9, o Co-
mitê de Política Monetária 
(Copom) do BC anunciou a 
decisão, tomada em unani-
midade, de manter a Selic em 
2% ao ano. A redução da Selic 
favorece o barateamento do 

crédito e leva a um menor 
controle da inação, o que esti-
mula a produção e o consumo. 
Apesar disso, os bancos consi-
deram também outros fatores 
na hora de definir os juros 
cobrados dos consumidores, 

NAÇÕES UNIDAS

Sancionado remanejamento de R$ 3,3 bi a órgãos internacionais

U
m remanejamento 
de recursos do Or-
çamento de 2020 

evitará que o Brasil que ina-
dimplente com organismos 
internacionais. O presidente 
Jair Bolsonaro sancionou pro-
jeto de lei com crédito suple-
mentar, que realoca recursos.

Os recursos virão de dota-
ções orçamentárias cancela-
das, sem impacto para outros 
programas do governo. Por 
envolver remanejamento de 
verbas, o crédito suplementar 

não tem impacto no cum-
primento do teto federal de 
gastos.

Com a sanção do crédi-
to, o Brasil afastou o risco 
de ficar inadimplente com 
a Organização das Nações 
Unidas (ONU). Caso o go-
verno brasileiro não pagas-
se a dívida até o m do ano, 
o país correria o risco de 
perder direito de voto nas 
Nações Unidas em 2021. O 
Brasil tinha de pagar pelo 
menos US$ 113,5 milhões 

de uma dívida de US$ 390 
milhões com a ONU para 
não ser afetado.

Além da ONU, o remane-
jamento cobrirá dívidas com 
a Organização dos Estados 
Americanos (OEA) e cerca 
de 30 organismos internacio-
nais. O crédito suplementar 
também beneficia órgãos 
nacionais, como o Instituto 
Nacional de Colonização e 
Reforma Agrária (Incra) e o 
Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística (IBGE).

PANDEMIA

Japão se divide sobre 
ajustes a estímulo econômico

Brasil 
afastou o 
risco de ficar 
inadimplente 
com a 
Organização 
das Nações 
Unidas

LUKAS JACKSON/REUTERSD/ABR

A
s autoridades do 
Banco do Japão 
(BOJ, na sigla em 

inglês) estavam divididas 
em relação a até onde ir no 
ajuste de seu programa de es-
tímulo, com alguns pedindo 
uma revisão de sua estratégia 
para atingir 2% de inflação, 
mostrou um resumo das 
opiniões compartilhadas na 
reunião de revisão de juros 
de dezembro.

O exame da política mo-
netária se concentrará em 
ajustar as compras do BOJ de 
fundos negociados em bolsa 
(ETF, na sigla em inglês) e 
operações para controlar a 
curva de juros, de acordo com 
o resumo da reunião de 17 e 
18 de dezembro, divulgado 
nesta segunda-feira.

O presidente do BOJ, Ha-
ruhiko Kuroda, disse que a 
revisão da política monetária 

não levará a grandes mudan-
ças no controle da curva de ju-
ros, e, em vez disso, focará no 
ajuste minucioso da estrutura 
para torná-la mais sustentável.

Mas alguns membros do 
conselho do BOJ pediram 
uma revisão mais ambiciosa, 
já que o impacto da Covid-19 

no crescimento aumentou os 
temores de um retorno à de-
flação, mostrou o documento.

“Para evitar um retorno à 
deflação, o BOJ deve avaliar 
sua estratégia, ferramentas e 
comunicação para atingir sua 
meta de preço”, mostrou uma 
opinião citada. 

Haruhiko Kuroda disse que revisão da política monetária não levará a 
grandes mudanças no controle da curva de juros
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TV tudo
Próxima das seis vai estrear com 

roteiro bem adiantado 
Responsável pela próxima novela das seis, “Além da ilusão”, 

que estreia em 7 de fevereiro, a autora Alessandra Poggi vai 
entrar no ar com uma frente respeitável de mais de 100 capítulos 
escritos e aprovados. Uma folga que facilita muito os trabalhos 
das equipes de produção e direção, ainda mais nesses tempos 
complicados de agora, em que a Covid e a influenza têm atrapa-
lhado a rotina da televisão. Importante destacar que as gravações 
também estão adiantadas – as primeiras cenas foram captadas em 
Poços de Caldas, Minas, no começo de outubro do ano passado. 
E apesar de a mídia em geral estar destacando a presença de 
Larissa Manoela e Rafael Vitti, o fato é que a equipe da novela 
também procurou se cercar de vários nomes experientes. Lá 
estarão, por exemplo, Lima Duarte, Claudio Jaborandy, Antonio 
Calloni, Emiliano Queiroz, Marcello Novaes, Marisa Orth, Malu 
Galli, entre outros.

Horóscopo
•Áries
21/3 a 20/4

•Gêmeos
21/5 a 20/6

•Leão
22/7 a 22/8

•Libra
23/9 a 22/10

•Sagitário
22/11 a 21/12

•Aquário
21/1 a 19/2

•Touro
21/4 a 20/5

•Câncer
21/6 a 21/7

•Virgem
23/8 a 22/9

•Escorpião
23/10 a 21/11

•Capricórnio
22/12 a 20/01

•Peixes
20/2 a 20/3

 Dia tranquilo no lar e no tra-
balho. Você atrai a simpatia e 
novos amigos. Positivo para 
viagens e visitar parentes. Equi-
líbrio no amor, mais compreen-
são. Melhora a saúde.

Fase que se sente mais livre e tem 
energia de sobra para passeios, 
viagens e pensar em uma mudança 
nos negócios ou trabalho. Grande 
poder de sedução. Apenas não dis-
cuta com piscianos.

Sua ambição profissional vai moti-
var algumas mudanças, então 
aceite apoio. Invista em novos 
negócios. Você está bem, mas não 
abuse na alimentação ou bebidas. 
Senso protetor no amor.

Você dirige seus objetivos com 
entusiasmo e até ambição, com 
isso seus negócios e trabalho 
encontram o respaldo para o 
sucesso. Aproveite para estar com 
seu amor. 

Neste início de ano estará envol-
vido com a família, sua casa e 
chances de realizar mudanças. 
Planeje rápido as compras e 
aceite apoio nos negócios imobi-
liários. Conquista no amor. 

 Fase que sua versatilidade fará 
com que encontre a solução rápida 
para um problema familiar e pro-
fissional. Excelente para viagens e 
encontro de amigos. Maior atração 
na vida afetiva.

A Lua está no seu signo, mas 
Mercúrio, Vênus e o Sol pedem 
cautela com as exigências profis-
sionais e financeiras. Não poderá 
contar com a família e nem seu 
amor. Colabore sem reclamar.

Sol, Vênus e Mercúrio trazem 
uma fase bem tranquila, e você 
não deve impor suas vontades ao 
seu amor. Aproveite com viagens, 
passeios e compras. Dê apoio a 
nativos de Capricórnio e Libra.

A influência atual é equilibrada, 
com isso o sucesso vem rápido. 
Chances nos negócios e até 
mudanças de trabalho. Grande 
dedicação à sua família. Apoio do 
seu amor, que vem com paixão.

Dia que deve dar atenção à famí-
lia e ter cuidado com seu senso 
crítico. Busque apoio às inves-
tidas profissionais e conte com 
sócios ou superiores. Boa entrada 
de dinheiro. Segurança no amor. 

Período que agirá com mais 
determinação nos assuntos 
domésticos. Conseguirá resol-
ver todos os problemas da área 
financeira e profissional. Apoio 
do seu amor.

Fase que deve viver com mais 
equilíbrio em relação às suas 
energias. O dia de alerta indica 
dificuldades com a pessoa 
amada e alguns dos familiares. 
Bom humor será fundamental.

Romance
Ainda em “Além da ilusão”, 

Eriberto Leão fará Leônidas, um 
tecelão, que se apaixona por 
Heloísa (Paloma Duarte), após se 
candidatar a uma vaga na Tecela-
gem Tropical. O personagem tem 
uma origem misteriosa.

 
Próxima novela

O time de roteiristas de 
“Reis”, nova produção bíblica da 
Record, liderado por Raphaela 
Castro, já está às voltas com 
os capítulos da segunda tem-
porada, a do rei Saul. No Rio, 
prosseguem as  gravações, sob 
o comando do diretor Juan 
Pablo Pires. A emissora ainda 
não anuncia oficialmente a data 
de estreia.  

 
Novidades

Enquanto isso prossegue a 
escalação de “Reis” na Record. 
Sthefany Brito e Thierry Figueira 
estão a caminho da novela para 
viver, respectivamente, os per-
sonagens Laísa e Laish.

 
Movimento

Estão a todo vapor os tra-
balhos de pré-produção do 
programa “Desapegue Se For 
Capaz”, que terá apresentação 
de Sabrina Sato no GNT. Grava-
ções em fevereiro e estreia em 
abril. A primeira temporada terá 
10 episódios.

 
Conteúdo   

Zeca Camargo sabe que terá 
um páreo duro a partir de ama-
nhã, quando estreia o seu “1001 
Perguntas” na Band, e o “BBB22” 
na Globo. De qualquer forma, o 
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ADICA
MENSAGEM

DESAMPARO
ROTARV

PICOBRAS
CUARAME

CAPILARES
CANISDAM

LEDALIVIO
NOSIAC
TATAIP
RABIMANA

FACILITAR
LANSELO

"Abre-te, 
(?)!", frase
de Ali Babá

(Lit.)

Abrigo
de cães

(pl.)

Decâ-
metro

(símbolo)

Vacina
contra
a polio-
mielite

Disposi-
tivo de
painéis

luminosos

(?) house:
dá acesso
à internet

É colado
no enve-
lope de

uma carta

Antônimo de
"proteção"

Direção;
caminho
Cume;
topo

Descom-
plicar 

Registro de
reunião
Aqui, em
espanhol

Diminuição
da dor
O sinal 

"~"

Irmã
(fam.)
Sílaba

de "iscas"

Tomba; 
vai ao chão
Estaciono
(o carro)

Material
de cercas

Do-(?), tera-
pia oriental

Érico (?),
ator

Une-se 
em pacto

Consoantes
de "ruiva"
A Capital
Federal

Que não
trabalha
Não es-

trangeiro

Jogar de goleiro 

Planta usada no trata-
mento de doenças

Descon-
fiança

Alexandre 
Pires, cantor

Cosméticos
(?): xampu

e condi-
cionador

Continente
onde se

situa Cuba
Recado

verbal ou
escrito

Eu, tu e ele
(Gram.)

Líder
religioso
judaico

Xeque-(?):
jogada do

xadrez

3/acá — lan — led. 4/brás — nato — rabi. 5/cisma.

 CINEMA
Começaram no Rio de 
Janeiro as leituras com 
o elenco do filme sobre 
a vida de Antônio Car-
los Bernardes Gomes, o 
Mussum. O personagem 
título será interpretado 
por Ailton Graça.
Cinnara Leal, atualmente 
em “Nos Tempos do 
Imperador”, também 
viverá um dos principais 
papéis do longa. Direção 
de Silvio Guindane.

TEATRO

Peças são adiadas em São Paulo 
por causa do avanço da covid-19
Ao longo desta 
semana, diversos 
trabalhos 
mexeram em seu 
calendário

A 
maior incidência de 
covid e influenza 
em São Paulo vem 

provocando o adiamento ou 
mesmo o cancelamento de 
diversas estreias de espetá-
culos na cidade. Na última 
quinta-feira (13) a produção 
do musical As Cangaceiras, 
Guerreiras do Sertão, que 
reestrearia no sábado, no 
Tuca, informou uma nova 
data (21 de janeiro), depois 
de constatar casos de gripe 
na equipe.

Ainda na última quinta, a 
temporada de O Bailado do 
Deus Morto foi cancelada 
depois da constatação de posi-
tivados, “mesmo com con-
centração de futebol”, disse a 
produção em um comunicado. 
A peça estrearia no Teatro 
Oficina.

Ao longo desta semana, 
outros trabalhos mexeram 
em seu calendário. É o caso 
de com os Bolsos Cheios de 
Pão, com estreia marcada no 
Sesc Pompeia, e Estudo nº1: 
Morte e Vida, no Sesc Ipi-
ranga, ambos na sexta-feira 
(14) e Chroma Key, previsto 
para o dia 21 no Sesc Avenida 
Paulista: todas foram adiadas 

apresentador diz que está pre-
ocupado apenas em fazer um 
bom programa. Esta é a sua 
prioridade.  A primeira tempo-
rada terá três meses de duração 
e um total de 65 episódios.

 
Dedicação

Um levantamento da Globo 
revela que os telespectadores 
passaram em média 47 minutos 
por dia ligados no “BBB21”. Isso 
representou 40% mais tempo 
assistindo ao programa do que 
o ano passado. A expectativa é 
que a edição que estreia amanhã 
possa superar a marca.   

 
Retomada

De férias nos Estados Unidos, 
Cátia Fonseca só deverá retomar 
as edições ao vivo do “Melhor da 
Tarde”, na Band, no dia 2 de feve-
reiro. Enquanto isso, as equipes da 
apresentadora já estão a postos, 
no trabalho de produção.     

 
Lançamento 

No jornalismo da Globo em 
São Paulo, já existe a descon-
fiança sobre a chegada de uma 
cara nova para o mapa tempo. O 
setor, como se sabe, sofreu um 
desfalque após a saída de Anne 
Lottermann para o “Faustão na 
Band”. 

 
Primeiro da fila 

No SBT, já estão em produ-
ção os episódios do programa 
“Cozinhe se Puder – Mestres 
da Sabotagem”, agora sob o 
comando de Otaviano Costa.  
Aliás, este é apenas um dos 
projetos com envolvimento do 
apresentador. Vem mais por aí. 

 
Bate-Rebate

 •      “TV Fama” volta ao vivo 

na Rede TV! no próximo dia 19.
•      Christiane Torloni é 

um nome que a dramaturgia da 
Globo colocou à disposição de 
seus autores...

•      ...A atriz está afastada 
das novelas desde o trabalho em 
“O Tempo Não Para”(2018)...

•      ...O retorno deveria ter 
acontecido em “Verdades Secretas 
2”, mas pegou em alguma coisa.

•      Edson Celulari é outro 
que também está longe da Globo 
desde “O Tempo Não Para”.

•      ... As produtoras cul-
turais MOV, Vivendo de Música 
e o Teatro UMC, em São Paulo, 
apresentam no dia 24 uma 
nova edição do projeto “Vozes 
Consagradas”...

•      ...Desta vez, o show será 
do cantor Sidney Magal...

•      ...No repertório, estarão 
clássicos da música brasileira dos 
anos 30 a 50, além de grandes 
sucessos do artista, como “San-
dra Rosa Madalena” e “Meu San-
gue Ferve Por Você”.

•      Na Grande São Paulo, 
o “Jornal da Record” lidera o Top 
Five de audiência da Record, 
seguido pelo “Cidade Alerta”...

•      ...”Balanço Geral”, “A 
Bíblia” e “Quilos Mortais” com-
pletam o ranking. 

 
C’est fini

Murilo Fraga, diretor de pro-
gramação do SBT, respondeu a 
um usuário em seu Twitter que 
está correndo atrás de um bom 
pacote de filmes para a emissora 
em 2022. A última movimenta-
ção neste sentido foi com a com-
pra de longas da Renato Aragão 
Produções no ano passado. 

 
Então é isso. Mas amanhã 

tem mais. Tchau!

por motivos diversos, inclu-
sive de saúde. Também A 
Pane, que estrearia no Teatro 
Faap nesta sexta, foi adiada 
por uma semana.

Por conta disso, tentando 
minimizar os problemas, 
diversas salas de teatro de 
São Paulo estão retomando 
o controle de sua capacidade, 
reduzindo para até 50% de 
sua lotação máxima, como 
forma de controle sanitário 
contra o avanço das varian-
tes da covid.

Espaços como o Sesc, por 
exemplo, já modificam sua 

forma de vendas. O Teatro 
Aliança Francesa já está limi-
tado a no máximo 50% de sua 
capacidade total.

A diminuição pela procura 
na venda online e também o 
aumento das desistências de 
ingressos já vendidos também 
serviram como argumento 
para a tomada de decisão.

As salas de cinema ainda 
não decidiram diminuir sua 
capacidade máxima. Segundo 
os exibidores, a frequência 
tem sido baixa, o que ainda 
não justifica tal atitude.
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POLO SÃO CARLOS

16 99624-3170

Lucão Fernandes questiona Saúde sobre 
Campanha de Vacinação contra a Covid-19
“Queremos saber se São Carlos está preparado para essa vacinação”, destacou o vereador

O 
presidente da Câ-
mara Municipal de 
São Carlos, verea-

dor Lucão Fernandes (MDB), 
solicitou informações ao De-
partamento de Vigilância em 
Saúde, da Secretaria Munici-
pal de Saúde, sobre a Cam-
panha de Vacinação contra a 
Covid-19.

De acordo com o parla-
mentar, recentemente, o go-
vernador João Doria anunciou 
a chegada do terceiro lote com 
2 milhões de doses prontas da 
vacina Coronavac, contra o 
coronavírus, desenvolvida em 
parceria com o Instituto Bu-
tantan e que, até o momento, o 
Estado já detém 3,12 milhões 
de doses disponíveis para uso 
imediato tão logo haja autori-
zação da Anvisa (Agência Na-
cional de Vigilância Sanitária). 

“O governador reafirmou 
no dia 14 desse mês, que 
manterá para 25 de janeiro 
a previsão para o começo da 
vacinação contra a COVID-19 
no Estado. Queremos saber 
se São Carlos está preparado 

e das vacinas para a campanha 
contra a COVID-19; se será re-
alizada a ampliação do horário 
das salas de vacinação para a 
administração das doses de 
vacina contra a COVID-19; 
entre outras.

“A produção local também 
já começou, com a chegada 
de matéria-prima para enva-
se e rotulagem na fábrica de 
imunizantes do instituto e o 
diretor do Instituto Butantan, 
Dimas Covas, informou que 
no dia 15 de janeiro, que 
teremos prontas para uso 9 
milhões de doses. No começo 
de fevereiro, 22 milhões de 
doses e, no dia 15 de março, 
outras 15 milhões. Com base 
em todas essas informações é 
importante que tenhamos as 
respostas para nossos ques-
tionamentos e, por fim, saber-
mos se estamos preparados 
para a campanha de vacinação 
contra a COVID-19”, enfati-
zou Lucão Fernandes.

O vereador também quer 
saber se além das Unidades 
de Saúde, será montado ou-

tros pontos na cidade para 
a administração das vacinas 
para a população; se o mu-
nicípio dispõe de insumos 
para a aplicação das doses 
de vacinação, como seringas, 
agulhas, luvas, algodão, caixa 
para descarte das seringas e 
agulhas. “Além disso, a cidade 
tem EPIs [equipamentos de 
proteção individual] em quan-
tidade suficiente para suprir 
necessidade dos trabalhadores 
que estarão atuando durante a 
campanha?”, indagou.

O parlamentar ressalta que 
o objetivo das informações é 
de enaltecer o brilhante tra-
balho da Secretaria Municipal 
da Saúde, em especial, do 
Departamento de Vigilância 
em Saúde no enfrentamento 
da pandemia de COVID-19. 
“Se a gente constatar que há 
a necessidade de buscarmos 
apoio junto aos órgãos compe-
tentes para que se inicie com 
maior celeridade a imunização 
de nossa população, nos colo-
camos à inteira disposição”, 
afirmou.

para essa vacinação”, destacou 
Lucão.

Entre os questionamentos, 
o vereador quer saber se a 
cidade tem local apropriado 

para deixar as doses oriundas 
do Estado aos Municípios para 
a realização da campanha; se 
conta com carro adequado 
para fazer a logística de distri-

buição das doses de vacina às 
Unidades de Saúde; se há em 
todas as Unidades de Saúde 
equipamentos para o armaze-
namento das vacinas de rotina 

O vereador quer saber se a cidade tem local apropriado para deixar as doses oriundas 
do Estado aos Municípios para a realização da campanha

DIVULGAÇÃO

PLANO SÃO PAULO 

SP: 90 bares e festas são autuados 
por descumprir regras sanitárias

AUXÍLIO EMERGENCIAL 

“Serão dezenas de milhares de pessoas 
jogadas na miséria”, alerta Fenae

POR ELAINE PATRICIA CRUZ –
AGÊNCIA BRASIL 

E
ntre os dias 25 e 
27 de dezembro, a 
Vigilância Sanitá-

ria autuou 90 bares e festas 
clandest inas  em todo o 
estado paulista por desres-
peito às regras do Plano São 
Paulo. Segundo o governo 
paulista, foram autuados 
estabelecimentos cujo fun-
cionamento estava proibido 
no estado.

Durante os três dias vigo-
rou a volta de todo o estado 
à Fase 1-vermelha do Plano 
São Paulo, que prevê o fecha-
mento de todo o comércio 
e dos serviços, mantendo 
aberto apenas os que são 
considerados essenciais nas 

áreas de abastecimento, se-
gurança, logística e saúde.

A partir de hoje (28) até o 
dia 31 de dezembro, o estado 
volta à fase 3-amarela. Nes-
ta fase, bares, restaurantes, 
shoppings centers, comércio 
de rua, salões de beleza e 
barbearias podem reabrir, 
mas com limitação de 40% do 
público. Já entre os dias 1º e 3 
de janeiro, o governo paulista 
determinou novo retorno à 
fase vermelha.

O Plano São Paulo, ela-
borado para este momento 
de convivência com a pan-
demia do novo coronavírus, 
é dividido em cinco fases 
que vão do nível máximo 
de restrição de atividades 
não essenciais (vermelho) 
a etapas identificadas como 

controle (laranja), flexibili-
zação (amarelo), abertura 
parcial (verde) e normal 
controlado (azul). 

O descumprimento das 
regras estabelecidas no Plano 
São Paulo prevê multa de até 
R$ 276 mil ao estabelecimen-
to. Se ocorre aglomeração e 
falta de uso de máscara, a mul-
ta é de pouco mais de R$ 5 mil 
por estabelecimento. Pessoas 
que estejam descumprindo 
as regras podem ser multadas 
também em mais de R$ 524.

Pessoas que queiram de-
nunciar estabelecimentos de 
São Paulo por descumprimen-
to das regras sanitárias podem 
ligar para o telefone 0800-
771-3541, disque-denúncia da 
Vigilância Sanitária. A ligação 
é gratuita.

O Plano São Paulo, elaborado para este momento de convivência com a pandemia do novo coronavírus

ROVENA ROSA/AGÊNCIA BRASIL

H
oje (29), cerca 
de 3,2 milhões de 
pessoas nascidas 

em novembro receberão a 
última parcela do Auxílio 
Emergencial Extensão de R$ 
300 e outras 50,3 mil, também 
nascidas no referido mês, 
terão acesso aos últimos paga-
mentos do benefício no valor 
de R$ 600. Amanhã, recebem 
os beneficiários nascidos em 
dezembro. Para o grupo do 
Bolsa Família, os pagamentos 
do auxílio foram encerrados 
no último dia 23 e a partir de 
janeiro estes trabalhadores 
voltam a receber somente o 
valor original da ajuda finan-
ceira.

Os cenários econômico e 
sanitário do país e a decisão 
do governo de encerrar nesta 
quinta-feira (31) o pagamento 
do auxílio emergencial aos 
brasileiros que mais neces-
sitam de amparo do Execu-
tivo preocupam a Federação 
Nacional das Associações do 
Pessoal da Caixa Econômica 
Federal (Fenae). Além do au-
mento dos casos de covid-19 
[já são cerca de 7,5 milhões 
de ocorrências e mais de 191 
mil mortes pela doença], 
projeções feitas por diferen-
tes institutos e especialistas 
apontam para o crescimento 
da inflação e do desemprego 
no Brasil.

“Serão dezenas de mi-
lhares de pessoas jogadas na 
miséria”, alerta o presidente 
da Fenae, Sergio Takemoto, 
ao observar que a federação 
sempre defendeu a manuten-

ção do auxílio emergencial 
em R$ 600 mensais e en-
quanto durarem os efeitos da 
pandemia. De acordo com os 
calendários de pagamentos 
de hoje (28) e amanhã (29), 
os valores do benefício serão 
creditados em poupança so-
cial digital da Caixa; mas, os 
saques só estarão liberados a 
partir de 25 de janeiro.

“Quem mais sofre e con-
tinuará padecendo com esta 
crise sem precedentes e 
que tende a se arrastar no 
próximo ano é a população 
mais vulnerável”, ressalta o 
presidente da Fenae. “Nosso 
entendimento foi sempre 
para a continuidade do bene-
fício até que a economia te-
nha horizontes mais claros”, 
defende Takemoto.

POBREZA
Após o Fundo Monetário 

Internacional (FMI) afirmar 
que o fim do auxílio emergen-
cial pode fazer com que o Brasil 
alcance a marca de 24 milhões 
de pessoas em situação de ex-
trema pobreza [renda mensal 
até R$ 155], o pesquisador 
Vinícius Botelho, do Instituto 
Brasileiro de Economia da Fun-
dação Getúlio Vargas (Ibre/
FGV), divulgou, na última 
semana, a projeção de que 17 
milhões de brasileiros estarão 
nessa condição a partir do pró-
ximo mês de janeiro.

Segundo o estudo, isto re-
presentará 26,2% da população. 
Em setembro deste ano, mês 
seguinte à redução do valor do 
auxílio pela metade, tal percen-
tual ficou em 18,3%.

Domingo, 16
janeiro de 2022

D-5
AA     Terça-feira, 29

dezembro de 2020www.jornalpp.com.br
C-4

 REGISTRO CIVIL DO 2º SUBDISTRITO DE SÃO CARLOS - SP            
CARMEN SUELI CORRÊA DESTRO                         

JULIO  CESAR  GONÇALVES,  estado  
civil  solteiro, profissão motorista car-
reteiro, nascido em SÃO CARLOS - 1º 
Subdistrito, SP no dia cinco de agosto  
de  mil  novecentos e oitenta e três 
(05/08/1983), residente e domiciliado  
rua  Ernesto  Chiari, 260, Jd. Belvedere, 
São Carlos, SP, filho  de  GILBERTO  
DOMINGUES  GONÇALVES  e  de VAL-
DETE RAMOS DE SENA GONÇALVES. 
MARIANA  MILENE  DE  LIMA  SEO-
LIN, estado civil solteira, profissão do 
lar, nascida em SÃO CARLOS - 2º 
Subdistrito, SP no dia sete de outubro 
de   mil  novecentos  e  oitenta  e  nove  
(07/10/1989),  residente  e domiciliada  
rua  Ernesto  Chiari, 260, Jd. Belvedere, 
São Carlos, SP, filha  de  JOSÉ  FRAN-
CISCO  SEOLIN  e  de  ANA  MARIA 
DONIZETI DE LIMA SIQUEIRA.                                                             

DIOGO   CORREIA   DE   OLIVEIRA,   es-
tado  civil  solteiro,  profissão encarregado  
de  eletricista, nascido em SÃO PAULO 
- 42º Subdistrito - Jabaquara, SP no dia 
vinte e três de junho de mil novecentos 
e noventa e  três (23/06/1993), residente 
e domiciliado rua Joaquim Ninelli, bl. 11,  
ap.  13,  Romeu  Santini, São Carlos, SP, 
filho de PEDRO XISTO DE OLIVEIRA 
e de MARIA DALVA CORREIA DE 
OLIVEIRA. ROSILENE  SANTOS  DA  
SILVA,  estado civil solteira, profissão 
do lar, nascida  em  SÃO PAULO - 29º 
Subdistrito - Santo Amaro, SP no dia nove 
de  junho de mil novecentos e noventa e 
nove (09/06/1999), residente e domicili-
ada  rua  Joaquim  Ninelli, bl. 11, ap. 13, 
Romeu Santini, São Carlos,  SP,  filha  de  
JOÃO  PEREIRA  DA SILVA e de MARIA 
CICERA DOS SANTOS FERREIRA.                                                      

CLEBERSON  FIGUEIREDO  DA  SILVA,  
estado  civil divorciado, profissão comer-
ciário,  nascido  em SÃO PAULO - Distrito 
de São Miguel Paulista, SP  no  dia  dez  
de  setembro  de  mil  novecentos  e  
oitenta e seis (10/09/1986),  residente 
e domiciliado rua Aparecido Pandolfelli, 
149, casa I, Cidade Aracy I, São Carlos, 
SP, filho de JOSÉ ELDIS DA SILVA e 
de ANGELITA FIGUEIREDO DA SILVA. 
LUARA  DE  SOUZA  SANTOS, estado 
civil solteira, profissão auxiliar de pro-
dução,  nascida  em SÃO CARLOS - 2º 
Subdistrito, SP no dia cinco de março  de  
dois  mil  e dois (05/03/2002), residente 
e domiciliada rua Aparecido  Pandolfelli,  
149,  casa I, Cidade Aracy I, São Carlos, 
SP, filha de JOSÉ DOS SANTOS e 
de ROSANE FERREIRA DE SOUZA 
SANTOS.  

Faço saber que pretendem se casar  e  apresentaram  os  documentos exigidos pelo art. 1525 do Código Civil Brasileiro.

São Calos 28/12/2020
Carmen Sueli Corrêa Destro 

Oficial.

 EDITAIS DE PROCLAMAS
1º Subdistrito de São Carlos

Rua 13 de maio, 1946

(Nascimentos, casamentos, óbitos,  reconhecimento de firmas, autenticações, registro de livros comerciais, etc.)

Faço  saber  que  pretendem se casar e apresentaram os doc-
umentos exigidos pelo artigo 1525 do Código Civil Brasileiro:

FELIPE  SOARES  COVRE e JULIA DIAS FERNANDES, 
sendo FELIPE SOARES COVRE,  solteiro, de nacio-
nalidade brasileira, físico, natural de São  Paulo,  34º  
Subdistrito, Cerqueira César - SP, residente na Rua  São  
Joaquim, 885, apto. 103, Centro, São Carlos - SP, filho 
de  JULIO  COVRE  FILHO e de ROSANGELA ZAGO 
SOARES COVRE; e JULIA DIAS  FERNANDES,  solteira,  
de nacionalidade brasileira, gerente de  marketing,  nat-
ural  de  Penápolis  - SP, residente n Rua São Sebastião,  
2454,  Centro,  São  Carlos - SP, filha de PEDRO LUIZ 
FERNANDES e de REGINA CELIA DIAS.

IGOR  FERNANDO  FRANCO  e  TALIA APARECIDA 
PETRUCELLI,  sendo IGOR FERNANDO  FRANCO, 
solteiro, de nacionalidade brasileira, auxiliar de  rebobina-
gem,  natural  de  Dourado  -  SP,  residente  na Rua Ernfrid  
Frick,  746, Parque Santa Mônica, São Carlos - SP, filho 
de  LUIZ  FERNANDO  MULLER  FRANCO  e de JULIANA 
MULLER FRANCO; e TALIA    APARECIDA   PETRUCEL-
LI,   solteira,   de   nacionalidade brasileira,  estagiária,  
natural de São Carlos, 2º Subdistrito - SP,  residente  na  
Rua  Ernfrid Frick, 746, Parque Santa Mônica, São  Carlos  
-  SP,  filha  de  ANTONIO  ROBERTO  PETRUCELLI e de 
VALDIRENE APARECIDA DA COSTA.

JEAN   MARCEL  PEREIRA  e  LISLANE  FILIPPO,  sendo  JEAN  
MARCEL PEREIRA,   divorciado,   de  nacionalidade  brasileira,  policial 
militar,  natural  de  Sertãozinho - SP, residente na Rua Rodrigo Manzini,  
149,  Jardim  do Bosque, São Carlos - SP, filho de JOSÉ PEREIRA  e  
de  SELMA  MARIA  AMORIM  PEREIRA; e LISLANE FILIPPO, solteira,   
de   nacionalidade   brasileira,  auxiliar  contábil, natural  de  São  Carlos,  
1º  Subdistrito - SP, residente na Rua Rodrigo  Manzini,  149,  Jardim 
do Bosque, São Carlos - SP, filha de ANTONIO FILIPPO NETO e de 
SUELI APARECIDA DA SILVA FILIPPO.

JOSÉ  GUILHERME RAMOS e MYLENA CASELLA RIGO, sendo 
JOSÉ GUILHERME RAMOS,   solteiro,   de   nacionalidade  brasileira,  
Técnico  de edificações,   natural  de  São  Carlos,  1º  Subdistrito  -  SP, 
residente  na  Avenida  João  Stella,  300, Bloco 16, Apartamento 304,  
Romeu  Tortorelli,  São  Carlos  - SP, filho de JOSÉ BARROS RAMOS  
e  de SILVIA HELENA BRIGANTE RAMOS; e MYLENA CASELLA 
RIGO, solteira,  de  nacionalidade  brasileira,  Técnica de enfermagem, 
natural  de São Carlos, 1º Subdistrito - SP, residente na Avenida João  
Stella,  300,  Bloco 16, Apartamento 304, Romeu Tortorelli, São  Carlos  
-  SP, filha de EDGARD RIGO e de RITA ISABEL CASELLA RIGO.

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na 
forma da lei.

      Lavro o presente, que afixo no lugar de  costume e  
publico pelo  jornal local.

      São Carlos, 28 de dezembro de 2020.
      A Oficial: Sarah J. Toledo Torrezan

O Senhor: Anézio Cezário
Faleceu dia 28/12/20 às 01:00 horas em Dourado com 56 anos 
de idade. Deixa viúva a Sra. Rosa da Silva Cezário e os filhos: 
Sergio Luiz da S. Cezário c/c Erica R. Ferreira Garcia, Rogério 
Ap. Cezário, Celso Ricardo da S. Cezário, Robson Cezário, 
familiares e amigos. O sepultamento deu-se no dia 28/12/20 às 
14:00 horas saindo o  féretro do(a) Velório Municipal de Dourado 
para o Cemitério Municipal de Dourado.
Data de nascimento: 25/10/64.
 
O Senhor: Celso Roberto Mazzonetto
Faleceu dia 27/12/20 às 03:26 horas em Franca com 62 anos 
de idade. Deixa viúva a Sra. Marinur Silvestre Mazzonetto e 
os filhos: Tiago c/c Débora, Anita c/c Valter, Roberta e Renato, 
solteiros, familiares e amigos.
Seu corpo foi trasladado para Santa Cruz das Palmeiras.
O sepultamento deu-se no dia 27/12/20 às 17:00 horas saindo 
o  féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de 
Santa Cruz das Palmeiras.
Data de nascimento: 04/05/58.

 O Senhor: Joaquim Alves Ferreira
Faleceu dia 27/12/20 às 02:05 horas em São Carlos com 96 
anos de idade.
Era Viúvo e deixa os filhos: Sonia Regina Alves Ferreira Pom-
ponio c/c Carlos, Paulo Henrique Alves Ferreira c/c Solange, 
Familiares e Amigos.
O sepultamento deu-se no dia 27/12/20 às 16:00 horas saindo o  
féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora 
do Carmo.
Data de nascimento: 18/06/24.
 
O Senhor: Mauro Sergio Casale
Faleceu dia 26/12/20 às 13:40 horas em São Carlos com 58 
anos de idade.
Deixa os filhos: Naiara Alvarez Casale c/c Vitor, Kaik Alvarez 
Casale, Familiares e Amigos.
O sepultamento deu-se no dia 27/12/20 às 15:30 horas saindo o  
féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora 
do Carmo.
Data de nascimento: 28/06/62.

 A Senhora: Maria Elaine Alves de Araújo
Faleceu dia 24/12/20 às 18:00 horas em Matão com 31 anos de 
idade. Deixa viúvo o Sr. Sebastião Castro de Araújo e os filhos: 
Maria Aparecida, Maria Bianca, Wesley, familiares e amigos.
Seu corpo foi trasladado para Dobrada. O sepultamento deu-se 
no dia 25/12/20 às 10:00 horas saindo o  féretro do(a) Velório 
Municipal para o Cemitério Municipal de Dobrada.
Data de nascimento: 20/05/89.
 
O Senhor: Wamberto Pessoa de Lima
Faleceu dia 24/12/20 às 13:16 horas em São Carlos com 70 
anos de idade.
Deixa Viúva a Sra. Maura Xavier Ribeiro de Lima e deixa os filhos: 
Adriana Maria Pessoa de Lima Souza, Hamilton Pessoa de Lima 
Souza c/c Suzana, Daniel Pessoa de Lima c/c Sonia Regina, 
Anibal Pessoa de Lima Neto c/c Karina, Familiares e Amigos.
O sepultamento deu-se no dia 25/12/20 às 11:15 horas saindo o  
féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora 
do Carmo.
Data de nascimento: 08/02/50.

 O Senhor: José Roberto Dias
Faleceu dia 24/12/20 às 08:10 horas em São Carlos com 68 
anos de idade.
Deixa viúva a Sra. Rosangela de Lourdes Ferrati Dias e os 
filhos: Giuliano Ferrati Dias c/c Ingrid, Danyele Ferrati Dias c/c 
Cassiano, familiares e amigos.
O sepultamento deu-se no dia 24/12/20 às 16:30 horas, direto 
para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.
Data de nascimento: 31/07/52.
 

CONVITE PARA MISSA DE 7º DIA
 
A família da Senhora: Maria Lembo Levada agradecida 
pelas demonstrações de carinho recebidas de seus 
parentes e amigos, comunica que a missa de Sétimo dia 
será celebrada dia 30/12/20 (Quarta-Feira) ás 19:00 horas 
na Igreja Santo Antonio. Por mais este ato de religião e 
amizade, antecipa seus sinceros agradecimentos.
 

Falecimentos

EXTRAVIO 
DE DIPLOMA

Eu, Bruno Cesar Shiguemichi, portador 
da cédula de identidade n°44.038.197-3 
declaro para devidos fins, que foi extra-
viado meu Diploma curso superior em 
Engenharia da Computação, concluído 
em 2010, emitido pela Universidade de 
São Paulo – EESC/ICMC, em razão 
pela qual estou solicitando a expedição 
da 2ª via. Declaro, outrossim, que me 
comprometo a inutilizar o documento 
anteriormente expedido, no caso de vir 
a ser localizado.

EXTRAVIO 
DE DIPLOMA

Eu Walter Savassi, portador da 
cédula de identidade n°2.314.178-
5, declaro para devidos fins, que foi 
extraviado meu Diploma do Curso de 
Engenharia Civil, concluído em 02 de 
Maio de 1964, emitido pela Escola de 
Engenharia de São Carlos, USP, em 
razão pela qual estou solicitando a 
expedição da 2ª via. Declaro, outros-
sim, que me comprometo a inutilizar 
o documento anteriormente expedido, 
no caso de vir a ser localizado.

VENDO
Pizzaria Monte Carlo Delivery, 10 anos 
na cidade de São Carlos. Com bom 
faturamento. Interessados ligar: (16) 
99718-6482 ou (11)9 8563 2599.

09,11,12,13,14 e 16/01/22

DENTISTA
Contrata-se Clínico Geral e Ortodontista para São Carlos e outras cidades da Região, 
possibilidade de expressiva remuneração mensal. 
Profissionais interessados comparecer para entrevista e maiores informações dia 
17/01/22 das 16 às 19hs à Avenida Getúlio Vargas 1250 -Íbis Hotel.

pré

6GGBB
3GB+3GB

POR 6 MESES

+
IILLIIMMIITTAADDOO

PPOORR
AAPPEENNAASS

RR$$29,99
POR
30 DIAS

RREEDDEE  NNOOVVIINNHHAA  PPAARRAA  NNAAVVEEGGAARR  NNAA  
IINNTTEERRNNEETT  MMAAIISS  RRÁÁPPIIDDAA  DDOO  BBRRAASSIILL??

CCOOMM  CCHHAAMMAADDAASS  DDEE  VVOOZZ
EE  VVÍÍDDEEOO  SSEEMM  DDEESSCCOONNTTAARR

DDAA  IINNTTEERRNNEETT

VVÁÁ  AATTÉÉ  UUMM  PPOONNTTOO  DDEE  VVEENNDDAA  CCLLAARROO..

AADDQQUUIIRRAA  JJÁÁ  UUMM  CCHHIIPP,,  FFAAÇÇAA  UUMMAA  RREECCAARRGGAA  EE  AAPPRROOVVEEIITTEE..
AACCEESSSSEE  CCLLAARROO..CCOOMM..BBRR//PPRREEZZÃÃOO
Promocionalmente, oferta mensal de R$ 29,99 válida até 30/9/2020, podendo esta data ser
alterada, e para cliente pessoa física no pré-pago. O bônus promocional tem a mesma v
alidade da promoção ativada.

EDITAIS DE PROCLAMAS
1º Subdistrito de São Carlos

Rua 13 de maio, 1946

(Nascimentos, casamentos, óbitos,  reconhecimento de firmas, autenti-
cações, registro de livros comerciais, etc.)

Faço  saber  que  pretendem se casar e apresentaram os documentos
exigidos pelo artigo 1525 do Código Civil Brasileiro:
     _________________________________________________________________
     APARECIDO  SILVIO  JOAQUIM  e  LIONY  DOS  SANTOS  BARBOSA, sendo  APARECIDO    
SILVIO   JOAQUIM,   divorciado,   de   nacionalidade  brasileira,  aposentado,  natural de São Carlos, 
1º Subdistrito -  SP,  residente na rua Afonso Botelho de Abreu Sampaio, 802, Santa  Felicia,  São  
Carlos  - SP, filho de SILVIO JOAQUIM e de DOLORES   DOS  SANTOS  JOAQUIM;  e LIONY DOS 
SANTOS BARBOSA, divorciada, de  nacionalidade  brasileira,  do  lar, natural de Três Fronteiras 
-  SP,  residente na rua Afonso Botelho de Abreu Sampaio, 802, Santa  Felicia,  São  Carlos  - SP, 
filha de ANTONIO MATIAS DOS SANTOS e  de ALMERINDA BARBOZA DOS SANTOS.
     _________________________________________________________________
     DERIK  ZEFERINO  SOUZA  e  HAGATA  MANUELI  FONSECA,  sendo DERIK  ZEFERINO  
SOUZA,  solteiro, de nacionalidade brasileira, operador  de  máquina,  natural  de  Araraquara,  
Estado  de  São  Paulo  e   registrado  e  São  Carlos, 2º Subdistrito - SP, residente na Rua  Francisco  
Valverde,  37, São Carlos 5, São Carlos - SP, filho de  ANTONIO  CARLOS  DE  SOUZA e de GRAÇA 
APARECIDA DE JESUS ZEFERINO  SOUZA;  e  HAGATA  MANUELI  FONSECA,  solteira,  de 
nacionalidade  brasileira,  comerciante, natural de São Carlos, 1º Subdistrito -  SP,  residente  na  
Rua  Otto Werner Rosel, 1111, casa 19, Jardim  Ipanema,  São  Carlos  -  SP,  filha de MARCOS 
PAULO FONSECA e de  ANDREIA DE FATIMA VIEIRA.
     _________________________________________________________________
     HEITOR  ALMEIDA  DOS SANTOS e ELENICE PEREIRA DE SOUSA RUCIRETTA,  sendo  
HEITOR  ALMEIDA  DOS  SANTOS, divorciado, de nacionalidade  brasileira,   mecânico   de  
aeronaves,  natural  de  Santos,  2º  Subdistrito  -  SP,  residente na Rua Maria Aparecida da 
Silva de   Moraes,  181,  Douradinho,  São  Carlos  -  SP,  filho  de MARCOS  ROBERTO  DOS  
SANTOS e de MARTA MADALENA DE ALMEIDA DOS SANTOS; e   ELENICE  PEREIRA DE 
SOUSA RUCIRETTA, divorciada, de nacionalidade  brasileira,  auxiliar  de  enfermagem,  natural 
de Araraquara, 1º   Subdistrito  -  SP,  residente na Rua Maria Aparecida da Silva de  Moraes,  181,  
Douradinho,  São  Carlos  -  SP,  filha de ANTONIO  PEREIRA DE SOUSA e de MARIA CLEONICE 
PEREIRA DE SOUSA.
     _________________________________________________________________
     IAN  RITTMEISTER  MAZZEU e YASMIN BIDIM PEREIRA DOS SANTOS, sendo IAN  RITTMEIS-
TER  MAZZEU,  solteiro, de nacionalidade brasileira,  produtor  audiovisual,  natural  de  Santos, 1º 
Subdistrito - SP,  residente  na  Rua Antonio Antonioli, 92, Jardim Santa Julia, São  Carlos  - SP, filho 
de FRANCISCO JOSÉ CARVALHO MAZZEU e de EUNICE  MARTIN  RITTMEISTER  MAZZEU;  
e  YASMIN BIDIM PEREIRA DOS SANTOS,  solteira,   de   nacionalidade  brasileira,  produtora  
cultural,  natural   de   Pitangueiras   -  SP,  residente  na  Rua  Antonio  Antonioli,  92,  Jardim  
Santa  Julia,  São Carlos - SP, filha de  CARLOS  AUGUSTO PEREIRA DOS SANTOS e de SÔNIA 
APARECIDA BIDIM DOS  SANTOS.
     _________________________________________________________________
     INGRID  CURIEL  DE  ASSIS  e  ANA  FLAVIA DO AMARAL, sendo INGRID  CURIEL   DE   ASSIS,   
solteira,   de  nacionalidade  brasileira,  supervisora  de vendas, natural de Promissão, Estado de 
São Paulo  e  registrada em Guaiçara - SP, residente na Rua Juan Lopes, 892,  Jardim  São  João  
Batista,  São  Carlos  -  SP,  filha de AFONSO  FERREIRA  DE  ASSIS e de SABRINA CURIEL DE 
ASSIS; e ANA FLAVIA DO  AMARAL,   solteira,   de   nacionalidade  brasileira,  atendente,   natural  
de  Promissão,  Estado  de  São  Paulo  e  registrada em   Promissão  -  SP,  residente  na  Rua 
Juan Lopes, 892, Jardim São  João  Batista,  São  Carlos - SP, filha de EMERSON DO AMARAL e 
de  ESTELA ELISABETE IANI AMARAL.
     _________________________________________________________________
     RENÊ  PEREIRA  DA  SILVA e TAÍS DOS SANTOS, sendo RENÊ PEREIRA DA  SILVA,  solteiro, 
de nacionalidade brasileira, Estudante, natural  de  São  Carlos  -  1º Subdistrito - SP, residente 
na rua Paulino  Botelho  de  Abreu  Sampaio,  1231, Jardim Bethania, São Carlos -  SP,  filho  de  
NIVALDO  PEREIRA  DA  SILVA  e de SANDRA CAROLINA  PEREIRA  DA  SILVA; e TAÍS DOS 
SANTOS, solteira, de nacionalidade  brasileira,   Atendente  de  loja,  natural  de  Ivaiporã  -  PR,  
residente  na  rua Paulino Botelho de Abreu Sampaio, 1231, Jardim  Bethania,  São  Carlos - SP, 
filha de VAGNER LUIZ DOS SANTOS e de  ROSILDA MAIA DOS SANTOS.
     _________________________________________________________________

      Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da lei.
      Lavro o presente, que afixo no lugar de  costume e  publico pelo  jornal local.

      São Carlos, 14 de janeiro de 2022.
      A Oficial: Sarah J. Toledo Torrezan

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATÉ 
Encanto do Planalto 

Avenida São João, nº 1771 – Centro – CEP – 14815-000 - Ibaté - SP. 
Fone/Fax: (16) 3343 -1253 - e-mail: prefeitura@ibate.sp.gov.br 

 
CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS NO PROCESSO SELETIVO Nº 008/2021  

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL TEMPORÁRIO 
 A Prefeitura Municipal de Ibaté/SP, inscrita no CNPJ sob o n. 45.355.575/0001-65, através do 
Departamento de Recursos Humanos,  CONVOCAR os candidatos abaixo relacionados,  classificados  no 
Processo Seletivo nº 008/2021, para o provimento TEMPORÁRIO de Professor de Educação Especial, a 
comparecer pessoalmente ou por procuração,  na Secretaria Municipal  de Educação, situado na Avenida 
São João, 680 - Centro, Ibaté, para a atribuição da classes que será realizada no dia  18 de janeiro de 2022, 
às 10h00m, conforme segue: 

Clas. NOME R.G. 
45 Ana Paula Nunes da Silva  30.518.235-3 
46 Patricia Maria Asenha de Oliveira  35.137.520-X   
47 Patricia Ferreira Lima Lagem  45.465.883-7   
48 Janaina Priscila da Silva Garcia  47.922.847-4   
49 Caroline Ramos do Nascimento  41.376.241-5 
50 Gabriela Gonçalves Ferreira  55.860.710-X 
51 Cleuza Maria Bento Soprano  39.261.447-9 
52 Célia Cristina Alves Modesto  26.362.080-3 
53 Lucimara Bassan Guedes Fratucci  26.441.872-4 

Ibaté/SP, 14 de janeiro de 2.022. 
Terezinha Ap. Di Genova da Silva 

 Dir. de Departamento de Recursos Humanos e Comunicação 
 
 
 PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATÉ 

Encanto do Planalto 
Avenida São João, nº 1771 – Centro – CEP – 14815-000 - Ibaté - SP. 

Fone/Fax: (16) 3343 -1253 - e-mail: prefeitura@ibate.sp.gov.br 
 

CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS NO  PROCESSO SELETIVO Nº 008/2021  
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I TEMPORÁRIO 

 
 A Prefeitura Municipal de Ibaté/SP, inscrita no CNPJ sob o n. 45.355.575/0001-65, através do 

Departamento de Recursos Humanos,  CONVOCAR os candidatos abaixo relacionados,  classificados  no 

Processo Seletivo nº 008/2021, para o provimento TEMPORÁRIO de Professor de Educação Básica I, a 

comparecer pessoalmente ou por procuração,  na Secretaria Municipal  de Educação, situado na Avenida 

São João, 680 - Centro, Ibaté, para a atribuição da classes que será realizada no dia  18 de janeiro de 2022, 
às 08h30, conforme segue: 

Clas. Nome R.G. 
201 Simone Roberta Massuco Beltrame  33.463.979-7 
202 Nanci Ponciano de Carvalho   41.427.351-5  
203 Viviane Pedrim Soares Damasco  40.128.873-0 
204 Carla Fernanda Nicolau Rodrigues  42.574.315-9 
205 Fernanda Chiuzuli  40.214.248-2 
206 Leticia Lais da Silva  45.410.367-0 
207 Silvia Helena Pereira  14.972.916 
208 Inês Matias de Oliveira  23.177.217-8 
209 Silvia Aparecida Pinheiro  25.451.527-7 
210 Vivianny Franco Manieri  43.348.809-8 
211 Talita Vendite Silva de Oliveira  41.665.576-2 
212 Thamiris Ferris Cordeiro  46.052.992-4 
213 Maysa Nunes Duarte Sousa  45.739.413-4 
214 Caio Gabriel Borges dos Santos  38.197.527-7 
215 Bruna Aparecida Peroto Storti  46.848.027-4 
216 Jéssica Éllen Cavicchioli  53.678.312-3 
217 Bruna Adriane Rodrigues  38.936.443-5 
218 Elisete Renata Gimenes Quesada  16.221.191-0 
219 Ana Claudia da Silva Malara  19.170.018-6 

 Ibaté/SP, 14 de janeiro de 2.022. 
Terezinha Ap. Di Genova da Silva 

 Dir. de Departamento de Recursos Humanos e Comunicação 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATÉ 
Encanto do Planalto 

Avenida São João, nº 1771 – Centro – CEP – 14815-000 - Ibaté - SP. 
Fone/Fax: (16) 3343 -1253 - e-mail: prefeitura@ibate.sp.gov.br 

 
CONVOCAÇÃO DA CANDIDATA APROVADA NO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2019 

   A Prefeitura Municipal de Ibaté/SP, inscrita no CNPJ sob o n. 45.355.575/0001-65, 
com sede na Avenida São João, 1771, Centro, CONVOCAR a candidata abaixo relacionada, classificada no 
Concurso Público n. 001/2019, para o provimento Efetivo do cargo de ENFERMEIRO, a comparecer 
pessoalmente ou por procuração, no Departamento de Recursos Humanos dessa municipalidade, das 09h 
às 18h, no prazo de 03 (três) dias úteis para manifestação de interesse em assumir a vaga.  
   A omissão ou a negação da candidata será entendida como desistência da admissão. 

ENFERMEIRO 
25º 56440006 LAYZA CAVALHIERI WELLICHAN 

Ibaté/SP, 14 de janeiro de 2022. 
Terezinha Ap.Di Genova da Silva 

-Dir. de Departamento de Recursos Humanos e Comunicação- 
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Diárias
Á Partir

Mercado prevê 
que inflação 
ficará em 
4,39% este ano
Indicador ultrapassa centro da meta de 
inflação, definida pelo Conselho Monetário 
Nacional para este ano, de 4%

O 
Banco Central (BC) 
manteve a estimati-
va do Índice Nacio-

nal de Preços ao Consumidor 
Amplo (IPCA – a inflação 
oficial do país) em 4,39%, em 
relação à semana passada, de 
acordo com informações di-
vulgadas pelo Boletim Focus. 
Com periodicidade semanal, o 
documento reúne as projeções 
para os principais indicadores 
da economia.

O indicador ultrapassa o 
centro da meta de inflação, de-
finida pelo Conselho Monetá-
rio Nacional para este ano, de 

4%. Se considerada a margem 
de 1,5 ponto percentual para 
cima ou para baixo, o índice, 
porém, permanece dentro da 
meta, já que pode variar de 
2,5% a 5,5%.

A projeção para 2021 
foi reduzida, de 3,37% para 
3,34%. Já o índice esperado 
para 2022 e 2023 permaneceu 
inalterado, de 3,50% e 3,25%, 
respectivamente.

Outro parâmetro adotado 
pelo mercado financeiro é a 
taxa básica de juros, a Selic, 
que consiste no principal ins-
trumento usado pelo BC para 

Semanalmente, Boletim Focus do Banco Central reúne projeções para
 principais indicadores da economia

MARCELO CASAL/ABR

como o risco de inadimplên-
cia, a margem de lucro e des-
pesas administrativas.

Quando o Copom aumenta 
a taxa básica de juros, a fina-
lidade é conter a demanda 
aquecida, e isso causa reflexos 
nos preços porque os juros 
mais altos encarecem o cré-
dito e estimulam a poupança. 
Quando a Selic é mantida, o 
comitê considera que ajustes 
anteriores foram suficientes 
para manter a inação sob 
controle.

PIB
O mercado financeiro 

manteve em 4,40% o valor 
referente à retração da eco-
nomia, mensurada a partir do 
Produto Interno Bruto (PIB), 
que resulta da soma de todas 
as riquezas do país. A expecta-
tiva de crescimento para 2021, 
por sua vez, permaneceu sem 
ajustes, em 3,5%. Para os anos 
de 2022, o ajuste é 3,46% para 
3,49%, enquanto manteve em 
2,50% para 2023.

Segundo o boletim Focus, 
a cotação do dólar para o final 
deste ano apresentou leve 
queda, de R$ 5,15 para R$ 
5,14. Para o m de 2021, o BC 
manteve em R$ 5, enquanto 
diminuiu de R$ 4,98 para R$ 
4,95 o valor estimado para 
2022.

alcançar a meta de inação. 
Nesta edição, a taxa prevista 
para 2021 foi elevada de 3% 
para 3,13% ao ano.

Quanto a 2022 e 2023, a 
expectativa é de que seja de 
4,5% ao ano e 6% ao ano.

No último dia 9, o Co-
mitê de Política Monetária 
(Copom) do BC anunciou a 
decisão, tomada em unani-
midade, de manter a Selic em 
2% ao ano. A redução da Selic 
favorece o barateamento do 

crédito e leva a um menor 
controle da inação, o que esti-
mula a produção e o consumo. 
Apesar disso, os bancos consi-
deram também outros fatores 
na hora de definir os juros 
cobrados dos consumidores, 

NAÇÕES UNIDAS

Sancionado remanejamento de R$ 3,3 bi a órgãos internacionais

U
m remanejamento 
de recursos do Or-
çamento de 2020 

evitará que o Brasil que ina-
dimplente com organismos 
internacionais. O presidente 
Jair Bolsonaro sancionou pro-
jeto de lei com crédito suple-
mentar, que realoca recursos.

Os recursos virão de dota-
ções orçamentárias cancela-
das, sem impacto para outros 
programas do governo. Por 
envolver remanejamento de 
verbas, o crédito suplementar 

não tem impacto no cum-
primento do teto federal de 
gastos.

Com a sanção do crédi-
to, o Brasil afastou o risco 
de ficar inadimplente com 
a Organização das Nações 
Unidas (ONU). Caso o go-
verno brasileiro não pagas-
se a dívida até o m do ano, 
o país correria o risco de 
perder direito de voto nas 
Nações Unidas em 2021. O 
Brasil tinha de pagar pelo 
menos US$ 113,5 milhões 

de uma dívida de US$ 390 
milhões com a ONU para 
não ser afetado.

Além da ONU, o remane-
jamento cobrirá dívidas com 
a Organização dos Estados 
Americanos (OEA) e cerca 
de 30 organismos internacio-
nais. O crédito suplementar 
também beneficia órgãos 
nacionais, como o Instituto 
Nacional de Colonização e 
Reforma Agrária (Incra) e o 
Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística (IBGE).

PANDEMIA

Japão se divide sobre 
ajustes a estímulo econômico

Brasil 
afastou o 
risco de ficar 
inadimplente 
com a 
Organização 
das Nações 
Unidas

LUKAS JACKSON/REUTERSD/ABR

A
s autoridades do 
Banco do Japão 
(BOJ, na sigla em 

inglês) estavam divididas 
em relação a até onde ir no 
ajuste de seu programa de es-
tímulo, com alguns pedindo 
uma revisão de sua estratégia 
para atingir 2% de inflação, 
mostrou um resumo das 
opiniões compartilhadas na 
reunião de revisão de juros 
de dezembro.

O exame da política mo-
netária se concentrará em 
ajustar as compras do BOJ de 
fundos negociados em bolsa 
(ETF, na sigla em inglês) e 
operações para controlar a 
curva de juros, de acordo com 
o resumo da reunião de 17 e 
18 de dezembro, divulgado 
nesta segunda-feira.

O presidente do BOJ, Ha-
ruhiko Kuroda, disse que a 
revisão da política monetária 

não levará a grandes mudan-
ças no controle da curva de ju-
ros, e, em vez disso, focará no 
ajuste minucioso da estrutura 
para torná-la mais sustentável.

Mas alguns membros do 
conselho do BOJ pediram 
uma revisão mais ambiciosa, 
já que o impacto da Covid-19 

no crescimento aumentou os 
temores de um retorno à de-
flação, mostrou o documento.

“Para evitar um retorno à 
deflação, o BOJ deve avaliar 
sua estratégia, ferramentas e 
comunicação para atingir sua 
meta de preço”, mostrou uma 
opinião citada. 

Haruhiko Kuroda disse que revisão da política monetária não levará a 
grandes mudanças no controle da curva de juros

DIVULGAÇÃO

Domingo, 16
janeiro de 2022

D-6EDITAIS

A POLÍCIA JUDICIÁRIA DO ESTADO DE SÃO PAULO-SP, faz saber que se acha aberto o Leilão n° 
01/2022, tendo por objeto o leilão de veículos automotores, sucatas removidas e apreendidas pela Polícia 
Civil, o qual se realizará a partir da data de liberação no site, para lances on-line, que terá encerramento 
dia 26 de janeiro de 2022. A partir das 11:00 horas pelo site: www.savoyleiloes.com.br, e no 
Escritório da Savoy Leilões, localizado na Rua Joaquim Pinto Seabra, 405 – Vila Everest - Campos do 
Jordão- SP, pelo Leiloeiro Oficial – Arnold Strass, matriculado na JUCESP sob o número 384. Cópias deste 
Edital poderão ser obtidas pelos interessados na Delegacia Seccional de Polícia de São Carlos- SP, ou 
através do site www.savoyleiloes.com.br. Pátio Municipal de São Carlos, localizados à Rodovia 
Cônego Washington José Pêra, KM 2,5, Bela Vista- São Carlos- SP, os veículos não estarão disponíveis 
para a visitação. Os objetos deste processo de Leilão são veículos apreendidos e removidos para depó-
sito, todos discriminados individualmente neste Edital, onde também, consta a sua condição de sucata 
para compactação (os veículos deverão ser prensados ainda no pátio). Informações adicionais poderão 
ser obtidas diretamente com a Comissão de Leilão da Delegacia Seccional Polícia de São Carlos- SP. 

000007 Marca: FORD/ Modelo: ESCORT GLX 16VH/ Placa: CJJ0718/ Municipio: SAO CARLOS/ Chassi: 
8AFZZZEHCVJ034205/ Motor: RKDVM30805/ Ano: 19971997/ Cor: AZUL/ Proprietário: MARIA APARECIDA 
PILEGI/ CPF: 00007607390804/ Comunicado de Venda: GEOVANI ISAIAS MIRANDA/ CPF Comunicado 
Venda: 10916353826/ Detentor de Gravame: BANCO DO BRASIL SA- GER FINANC VEICULOS/ 00012 
Marca: VW/ Modelo: FUSCA / Placa: CYF8945/ Municipio: SAO CARLOS/ Chassi: BS428997/ Motor: 
BJ662610/ Ano: 19731973/ Cor: AZUL/ Proprietário: EDVALDO DE OLIVEIRA/ CPF: 00017878766835/ 
00014 Marca: GM / Modelo: MONZA SL E/ Placa: BKP1258/ Municipio: SAO CARLOS/ Chassi: 9BGJK-
11ZHGB001878/ Motor: SEM MOTOR/ Ano: 19861987/ Cor: AZUL/ Proprietário: ASSOCIACAO CATOLICA 
QUERIGMA/ CPF: 02557847000105/ Comunicado de Venda: ARIANE ENEAS/ CPF Comunicado Venda: 
34648783840/ 00015 Marca: VW/ Modelo: PASSAT VILLAGE LS/ Placa: CKF9011/ Municipio: SAO CAR-
LOS/ Chassi: ADULTERADO/ Motor: BW155789/ Ano: 19841984/ Cor: BRANCA/ Proprietário: LOURDES 
PEREIRA LEAL DA SILVA/ CPF: 00008151511877/ 00032 Marca: VW/ Modelo: SANTANA CL/ Placa: 
BJC2152/ Municipio: IBATE/ Chassi: 9BWZZZ32ZHP228524/ Motor: UT036567/ Ano: 19871987/ Cor: 
MARROM/ Proprietário: LUIZ ANTONIO BATISTA/ CPF: 00008293561858/ Comunicado de Venda: ANDER-
SON DONISETE BALANCIERI GOMES/ CPF Comunicado Venda: 21622234812/ Proprietário do Motor: 
SIRLEI VENANCIO DE OLIVEIRA/ CPF Proprietário do Motor: 00012866442830/ 00045 Marca: GM/ 
Modelo: KADETT GL/ Placa: CIT1468/ Municipio: SAO CARLOS/ Chassi: 9BGKT08KRPC328708/ Motor: 
B18YZ31067009/ Ano: 19931194/ Cor: CINZA/ Proprietário: ELIAS FERREIRA DO NASCIMENTO/ CPF: 
00006259083840/ 00047 Marca: VW/ Modelo: FUSCA 1300/ Placa: CQT4867/ Municipio: SAO CARLOS/ 
Chassi: BP775235/ Motor: SEM MOTOR/ Ano: 19701970/ Cor: BEGE/ Proprietário: JOSE CARLOS DONO-
FRIO/ CPF: 00055058841800/ 00053 Marca: GM/ Modelo: ASTRA SEDAN CD/ Placa: DFZ8504/ Municipio: 
SAO PAULO/ Chassi: DANIFICADO/ Motor: 8C0029144/ Ano: 20032002/ Cor: CINZA/ Proprietário: AGF 
BRASIL SEGUROS SA/ CPF: 61573796013578/ 00065 Marca: RENAULT/ Modelo: MEGANE 20 L/ Placa: 
AII4835/ Municipio: CAMPINAS/ Chassi: SEM IDENTIFICAÇÃO/ Motor: AB99916/ Ano: 19981999/ Cor: 
VERMELHA/ Proprietário: ROBSON ZANELETO/ CPF: 00099400359934/ Detentor de Gravame: OMNI 
CRED FIN INV/ 00076 Marca: FORD/ Modelo: ESCORT 1 HOBBY/ Placa: BOJ9859/ Municipio: SAO 
CARLOS/ Chassi: 9BFZZZ54ZRB512972/ Motor: SEM IDENTIFICAÇÃO/ Ano: 19941994/ Cor: VERMELHA/ 
Proprietário: DEIVID JOSE TAMASCO BORGES/ CPF: 00040199535892/ 00081 Marca: FORD/ Modelo: 
CORCEL IIL/ Placa: CFU4507/ Municipio: SAO CARLOS/ Chassi: LBZKYR23995/ Motor: 897613/ Ano: 
19801980/ Cor: AZUL/ Proprietário: DOMINGOS MESSIAS/ CPF: 00009424043864/ BO do Veículo: 
RENIVALDO RODRIGUES LIMA/ 00096 Marca: FIAT/ Modelo: 147 GL/ Placa: BZT3837/ Municipio: SAO 
CARLOS/ Chassi: 9BD147A0000382497/ Motor: 127A0110676657/ Ano: 19801980/ Cor: AZUL/ Proprietário: 
JOAO NEVES DE OLIVEIRA/ CPF: 00074803760810/ 00100 Marca: VW/ Modelo: BRASILIA/ Placa: 
CYW0227/ Municipio: IBATE/ Chassi: BA933137/ Motor: BN5830665/ Ano: 19801980/ Cor: VERDE/ Pro-
prietário: ANA FRANCISCA DE OLIVEIRA/ CPF: 00018518585805/ 00109 Marca: FORD/ Modelo: FIESTA 
/ Placa: BLZ8558/ Municipio: BEBEDOURO/ Chassi: 9BFZZZFHATP058314/ Motor: ADULTERADO/ Ano: 
19961996/ Cor: AZUL/ Proprietário: ROSIANE MIRANDA DA SILVA/ CPF: 00026748853869/ 00111 Marca: 
VW/ Modelo: GOL/ Chassi: ADULTERADO/ Motor: ADULTERADO/ Cor: PRATA/ 00113 Marca: VW CAR-
CAÇA/ Modelo: VOYAGE LS/ Placa: CAC3962/ Municipio: SAO CARLOS/ Chassi: 9BWZZZ30ZFP003558/ 
Motor: SEM MOTOR/ Ano: 19841985/ Cor: CINZA/ Proprietário: DAVID FERNANDO MSCHIO/ CPF: 
00027951087807/ Comunicado de Venda: JOAO PAULO SANTOS DE ARAUJO/ CPF Comunicado Venda: 
45434687833/ 00114 Marca: FIAT/ Modelo: UNO S/ Placa: BZT4152/ Municipio: SAO CARLOS/ Chassi: 
9BD146000K3509389/ Motor: 146A50113023879/ Ano: 19901989/ Cor: BRANCA/ Proprietário: MARIA 
HELENA BATISTA RIBEIRO/ CPF: 00014946822810/ BO do Veículo: JOAO MARTINS RIBEIRO/ CPF BO 
do Veículo: 05543153864/ 00125 Marca: FIAT/ Modelo: PALIO ED/ Placa: CHN4984/ Municipio: SAO 
CARLOS/ Chassi: ADULTERADO/ Motor: 178A30114943205/ Ano: 19971997/ Cor: BRANCA/ Proprietário: 
FRANCISCO JONATHAN MOURA RODRIGUES/ CPF: 00042597337880/ 00127 Marca: GM/ Modelo: 
OMEGA GLS/ Placa: BXB0202/ Municipio: SAO CARLOS/ Chassi: 9BGVP19BPPB214454/ Motor: C20NE 
31011413V/ Ano: 19931993/ Cor: CINZA/ Proprietário: ALESSANDRO ALVES BRITO/ CPF: 
00040728794870/ 00132 Marca: FIAT/ Modelo: UNO CS/ Placa: CJE1468/ Municipio: LEME/ Chassi: 
9BD14600003014113/ Motor: ADULTERADO/ Ano: 19851985/ Cor: AZUL/ Proprietário: FRANCISCO DE 
ASSIS SILVA PEREIRA/ CPF: 00011010805827/ 00162 Marca: GM/ Modelo: CORSA GL/ Placa: BTD2292/ 
Municipio: DESCALVADO/ Chassi: SEM IDENTIFICAÇÃO/ Motor: B16NZ31005150/ Ano: 19951996/ Cor: 
BRANCA/ Proprietário: DENIS ALEXANDRE PEREIRA/ CPF: 00036437958820/ Comunicado de Venda: 
ALESSANDRO DONIZETI ALCAIDE/ CPF Comunicado Venda: 38642025824/ Detentor de Gravame: 
CIFRA SA CRED FIN INV (BC BMG)/ 00168 Marca: FIAT/ Modelo: UNO MILLE/ Placa: CHV2031/ Municipio: 
SAO CARLOS/ Chassi: 9BD146000 M3691176/ Motor: 146B4 000 3308259/ Ano: 19911991/ Cor: BRANCA/ 
Proprietário: MARIA SALETE DE OLIVEIRA/ CPF: 00027912337920/ 00175 Marca: GM/ Modelo: MONZA 
CLAS SE EFI/ Placa: AST4040/ Municipio: LONDRINA/ Chassi: 9BGJL69SPNB010152/ Motor: B20YZ 
31015769/ Ano: 19921993/ Cor: AZUL/ Proprietário: ANTONIO NILSON BARBOSA/ CPF: 08379947991/ 
BO do Veículo: IRILANDE SILVA FERNANDES/ CPF BO do Veículo: 03405879892/ 00190 Marca: FORD/ 
Modelo: DEL REY/ Placa: CQT6324/ Municipio: SAO CARLOS/ Chassi: LB8JZK14897/ Motor: ADULTE-
RADO/ Ano: 19821983/ Cor: PRATA/ Proprietário: SILVIO BATISTA FENIMAN/ CPF: 00048695688615/ 
BO do Veículo: ANTONIO SOUZA PINDOBEIRA/ 00210 Marca: FIAT/ Modelo: UNO ELETRONIC/ Placa: 
BUJ6898/ Municipio: SAO CARLOS/ Chassi: 9BD146000 R5200450/ Motor: 146C4 011 3990105/ Ano: 
19941994/ Cor: VERDE/ Proprietário: ADERVAL FERREIRA PESSOA/ CPF: 000055071139804/ Detentor 
de Gravame: BV FINANC SA CFI/ 00216 Marca: VW/ Modelo: GOL 10 GIV/ Placa: HNG2273/ Municipio: 
SAO PAULOS/ Chassi: ADULTERADO/ Motor: CCP241811/ Ano: 20112010/ Cor: PRATA/ Proprietário: 
AZUL CIA DE SEGUROS GERAIS/ CPF: 33448150000200/ 00220 Marca: GM/ Modelo: MONZA SL E/ 
Placa: CED6437/ Municipio: SAO CARLOS/ Chassi: 9BGHJK11ZKKB030960/ Motor: B18LZ 31135656/ 
Ano: 19891989/ Cor: AZUL/ Proprietário: GOMES DE ASSUMPCAO COMERCIO DE VEICULOS LTDA 
ME/ CPF: 68105493000168/ Comunicado de Venda: NIVALDO ANTONIO DOS SANTOS/ CPF Comunicado 
Venda: 62798200849/ Proprietário do Motor: WILKER BRUNO DIAS/ CPF Proprietário do Motor: 
00038524144823/ Comunicado de Venda do Motor: ELVIS ELIAS MOREIRA DA COSTA/ CPF Comunicado 
Venda Motor: 44058741821/ 00226 Marca: VW / Modelo: POINTER CLI 18/ Placa: GAT0608/ Municipio: 
SAO CARLOS/ Chassi: 9BWZZZ55ZRB592366/ Motor: UTC004631/ Ano: 19941994/ Cor: VERDE/ Pro-
prietário: RICARDO PAULINO/ CPF: 00019509070823/ 00228 Marca: VW / Modelo: SANTANA GL/ Placa: 
HZE4200/ Municipio: SAO CARLOS/ Chassi: 9BWZZZ32ZHP235487/ Motor: ADULTERADO/ Ano: 
19871987/ Cor: MARROM/ Proprietário: JOSE ROBERTO NEPOMUCENO DE ARAGAO/ CPF: 
00031402324898/ 00242 Marca: GM/ Modelo: KADETT SL E/ Placa: BIW1516/ Municipio: PIRACICABA/ 
Chassi: 9BGKS08VKKC309305/ Motor: 18LVH31020896/ Ano: 19891989/ Cor: PRETA/ Proprietário: ILSON 
BAPTISTA/ CPF: 00084951702800/ Comunicado de Venda: LUIZA JOE PENTEADO/ CPF Comunicado 
Venda: 10714151823/ 00252 Marca: FORD/ Modelo: VERONA LX/ Placa: BPG0281/ Municipio: SAO 
CARLOS/ Chassi: 9BFZZZ54ZNB263052/ Motor: SEM IDENTIFICAÇÃO/ Ano: 19921992/ Cor: AZUL/ 
Proprietário: WAGNER IGOR DE MELO/ CPF: 00032273574886/ Comunicado de Venda: JUSCELIO DE 
MENEZES SILVA/ CPF Comunicado Venda: 25138864882/ 00268 Marca: VW/ Modelo: FUSCA 1300/ 
Placa: CIK9486/ Municipio: ADAMANTINA/ Chassi: BP834324/ Motor: ADULTERADO/ Ano: 19721972/ 
Cor: AMARELA/ Proprietário: VALDEMIR APARECIDO PADOVEIS/ CPF: 6958292898/ 00271 Marca: FIAT/ 
Modelo: UNO MILLE FIRE FLEX/ Placa: DMU3897/ Municipio: SAO CARLOS/ Chassi: SEM IDENTIFI-
CAÇÃO/ Motor: 146E1011 6367691/ Ano: 20052006/ Cor: BRANCA/ Proprietário: LUIZ ANTONIO/ CPF: 
00013080150899/ 00306 Marca: FIAT/ Modelo: UNO ELETRONIC/ Placa: BSQ0639/ Municipio: SAO 
CARLOS/ Chassi: 9BD146000 P5103624/ Motor: 146C4011 3819744/ Ano: 19931994/ Cor: VERMELHO/ 
Proprietário: NILTON CARLOS DA SILVA/ CPF: 00003963392800/ 00312 Marca: FIAT CARCAÇA/ Modelo: 
UNO WAY 14/ Placa: FGO6341/ Municipio: SAO CARLOS/ Chassi: 9BD195163 00430428/ Motor: SEM 
MOTOR/ Ano: 20132012/ Cor: BEGE/ Proprietário: ELIANA DE CASSIA GENEROSO AIELLO/ CPF: 
00012702825818/ 00345 Marca: VW/ Modelo: FUSCA 1300/ Placa: CFU6473/ Municipio: SAO CARLOS/ 
Chassi: BP792272/ Motor: BF458490/ Ano: 19711971/ Cor: BRANCO/ Proprietário: MARIO DE SOUZA/ 
CPF: 00035783729868/ Comunicado de Venda: AGNALDO DA SILVA/ CPF Comunicado Venda: 
41698297866/ 00350 Marca: VW/ Modelo: PASSAT/ Placa: BUJ4620/ Municipio: SAO CARLOS/ Chassi: 
BT242925/ Motor: UD087064/ Ano: 19781978/ Cor: VERDE/ Proprietário: NATANEL FERREIRA DA SILVA/ 
CPF: 00011824863802/ Comunicado de Venda: JOEL FERNANDES DE AZEVEDO/ CPF Comunicado 
Venda: 08151823844/ 00351 Marca: VW/ Modelo: FUSCA/ Placa: CXS3384/ Municipio: ARARAQUARA/ 
Chassi: BS434332/ Motor: BJ655166/ Ano: 19741974/ Cor: BRANCO/ Proprietário: ROSA APARECIDA 
DONATO ALVES/ CPF: 00014440173810/ 00359 Marca: PEUGEOT/ Modelo: 307 16 PRES PK/ Placa: 
DMU2795/ Municipio: PIRACICABA/ Chassi: 8AD3CN6A85G309302/ Motor: 10DBTJ0004178/ Ano: 
20052004/ Cor: PRETO/ Proprietário: LUIZ CARLOS FEDOZZI/ CPF: 00077788486868/ Detentor de 
Gravame: BANCO SAFRA SA/ 00363 Marca: FIAT/ Modelo: UNO MILLE/ Placa: BKN7473/ Municipio: 
SAO CARLOS/ Chassi: 9BD146000 P5056534/ Motor: 146C4011 3766769/ Ano: 19931993/ Cor: PRETA/ 
Proprietário: ROSANGELA ALVES ISPALA/ CPF: 00013871384801/ 00365 Marca: FIAT/ Modelo: UNO 
MILLE ELX/ Placa: BPK8575/ Municipio: SAO CARLOS/ Chassi: 9BD146000 R5326265/ Motor: 146C4 
011 4089880/ Ano: 19941994/ Cor: VERMELHO/ Proprietário: SEBASTIAO DOS SANTOS/ CPF: 
00006095520827/ 00366 Marca: VW/ Modelo: PARATI LS/ Placa: BFH6708/ Municipio: ARARAQUARA/ 
Chassi: 9BWZZZ30ZFT051378/ Motor: BW 274 580/ Ano: 19851985/ Cor: CINZA/ Proprietário: EZEQUIAS 
CUSTODIO NEVES/ CPF: 00014105878867/ 00373 Marca: CHEVROLET/ Modelo: MONZA / Placa: 
BKF1403/ Municipio: SAO CARLOS/ Chassi: 9BGJK11ZHGB0094009/ Motor: 18YVH31008445/ Ano: 
19861987/ Cor: CINZA/ Proprietário: JOSE MARQUES DE SOUZA/ CPF: 00074142364987/ Comunicado 
de Venda: DIEGO SILVA LIRA/ CPF Comunicado Venda: 40575988800/ 00374 Marca: CHEVROLET/ 
Modelo: CHEVETTE / Placa: MQB9124/ Municipio: SAO CARLOS/ Chassi: FC159090/ Motor: 
5JH20PA48140/ Ano: 19851985/ Cor: PRATA/ Proprietário: MARIA JOSE DE JESUS/ CPF: 
00028809990811/ Comunicado de Venda: FERNANDO WILLIAN ALCAIDE/ CPF Comunicado Venda: 
44687152864/ 00397 Marca: VW/ Modelo: FUSCA/ Chassi: DANIFICADO/ Motor: BR398372/ Cor: BEGE/ 
00401 Marca: HONDA/ Modelo: CG 150 TITAN/ Chassi: DANIFICADO/ Motor: DANIFICADO/ Cor: PRETA/ 
00402 Marca: HONDA/ Modelo: CG 125 TITAN/ Placa: CNH3506/ Municipio: TAUBATE/ Chassi: DANIFI-
CADO/ Motor: JC25E V177247/ Ano: 19971997/ Cor: CINZA/ Proprietário: LEANDRO DA CUNHA LOBO/ 
CPF: 00035716695841/ 00403 Marca: HONDA/ Modelo: CG 125 TITAN/ Chassi: LIXADO FINAL 960/ 
Motor: SEM IDENTIFICAÇÃO/ Cor: PRETA/ 00405 Marca: HONDA/ Modelo: CG 150 TITAN KS/ Placa: 
DVZ5491/ Municipio: SAO CARLOS/ Chassi: ADULTERADO/ Motor: KC08E1 8001951/ Ano: 20072008/ 
Cor: CINZA/ Proprietário: WANDERSON RODRIGUES PEREIRA/ CPF: 00036468234883/ Comunicado 
de Venda: BRUNO RODRIGUES ALVES DE OLIVEIRA/ CPF Comunicado Venda: 39357730800/ 00406 
Marca: YAMAHA/ Modelo: YBR 125 K/ Placa: DRV3676/ Municipio: SAO PAULO/ Chassi: DANIFICADO/ 
Motor: E382E 011625/ Ano: 20052006/ Cor: PRETA/ Proprietário: VALMIRA GOMES SANTANA/ CPF: 
00009388111850/ 00408 Marca: HONDA/ Modelo: CG 1125 TITAN/ Placa: BHX7960/ Municipio: IACANGA/ 
Chassi: 9C2JC250XWR012803/ Motor: JC25E X012803/ Ano: 19981999/ Cor: VERMELHA/ Proprietário: 
EDSON DONISETI RODRIGUES/ CPF: 00013730393880/ Comunicado de Venda: CICERO AUGUSTO 
DA SILVA/ CPF Comunicado Venda: 89910141434/ 00409 Marca: SUNDOWN / Modelo: MAX 125 SED / 
Placa: DLV3917/ Municipio: SÃO CARLOS / Chassi: 94J2XCCH44M000843/ Motor: 157FMI0430041399/ 
Ano: 20042004/ Cor: PRETA/ Proprietário: ARIOVALDO JOSE OLIVEIRA / CPF: 00005612582870/ Comu-
nicado de Venda: RUI CEZAR DA SILVA DENARI/ CPF Comunicado Venda: 20160647819/ 00410 Marca: 
HONDA/ Modelo: CG 150 TITAN KS/ Placa: BYV3612/ Municipio: SAO PAULO/ Chassi: SEM IDENTIFI-
CAÇÃO/ Motor: SEM IDENTIFICAÇÃO/ Ano: 20082008/ Cor: CINZA/ Proprietário: MARIA DE FATIMA 
ALVES RAMOS/ CPF: 00004126817816/ Comunicado de Venda: LUZIA RIBEIRO BATISTA/ CPF Comu-
nicado Venda: 05429683809/ 00411 Marca: YAMAHA/ Modelo: 125/ Chassi: SEM IDENTIFICAÇÃO/ Motor: 
SEM IDENTIFICAÇÃO/ Cor: PRETA/ 00412 Marca: YAMAHA/ Modelo: YBR 125/ Chassi: SEM IDENTIFI-
CAÇÃO/ Motor: SEM IDENTIFICAÇÃO/ Cor: PRETA/ 00413 Marca: HONDA/ Modelo: CG 125/ Chassi: 
DANIFICADO/ Motor: SEM IDENTIFICAÇÃO/ Cor: PRETA/ 00415 Marca: HONDA/ Modelo: NXR 150 
BROS KS/ Placa: DVQ5556/ Municipio: IBATE/ Chassi: 9C2KD03207R006357/ Motor: KD03E27006357/ 
Ano: 20072006/ Cor: PRETA/ Proprietário: EDIVALDO GONÇALVES/ CPF: 00021263999824/ 00416 
Marca: YAMAHA/ Modelo: YBR/ Chassi: DANIFICADO / Motor: DANIFICADO / Cor: PRETA/ 00418 Marca: 
HONDA/ Modelo: CG 125/ Placa: CNJ0355/ Municipio: SAO CARLOS/ Chassi: CG125BR1305701/ Motor: 
CG125BR1305649/ Ano: 19831983/ Cor: VERMELHA/ Proprietário: ANDERSON LUIS MARQUIORATO/ 
CPF: 00015982210862/ 00420 Marca: SUNDOWN/ Modelo: HUNTER 100/ Placa: ECI5111/ Municipio: 
DESCALVADO/ Chassi: DANIFICADO/ Motor: JBBK8018626/ Ano: 20082008/ Cor: VERMELHA/ Proprie-
tário: APARECIDO DONIZETTI GUNTLER/ CPF: 00017772884877/ Comunicado de Venda: IVANILTON 
BARROS DE JESUS/ CPF Comunicado Venda: 23125044804/ 00422 Marca: HONDA / Modelo: C 100 
BIZ / Placa: DKM5341/ Municipio: CASA BRANCA/ Chassi: DANIFICADO/ Motor: HA07E 5803470/ Ano: 
20042005/ Cor: AZUL/ Proprietário: EGIDIO DE SOUZA GONCALVES NETO/ CPF: 00003162154812/ 

00426 Marca: HONDA/ Modelo: CG 150 TITAN KS/ Placa: MEM8442/ Municipio: SAO CARLOS/ Chassi: 
DANIFICADO/ Motor: DANIFICADO/ Ano: 20042004/ Cor: PRETA/ Proprietário: RUI CEZAR MATEUS/ 
CPF: 00017540440856/ Detentor de Gravame: CIFRA SA CRED FIN INV (BC BMG)/ BO do Veículo: 
APARECIDA DE OLIVEIRA MATEUS/ CPF BO do Veículo: 04660792811/ 00427 Marca: HONDA/ Modelo: 
CG 125 TITAN/ Placa: BUB6972/ Municipio: CAÇAPAVA/ Chassi: DANIFICADO/ Motor: SEM IDENTIFI-
CAÇÃO/ Ano: 20001999/ Cor: VERDE/ Proprietário: DANIEL MOREIRA DE MORAES/ CPF: 39664355860/ 
Comunicado de Venda: CLAUDIO PRADO/ CPF Comunicado Venda: 00026088631830/ 00430 Marca: 
SUNDOWN/ Modelo: MAX 125 SE/ Placa: DTG5372/ Municipio: SAO CARLOS/ Chassi: 
94J2XDC66M008724/ Motor: JCD6025425/ Ano: 20062006/ Cor: PRATA/ Proprietário: JOSE ROCHA DA 
SILVA/ CPF: 00000448262576/ 00432 Marca: HONDA/ Modelo: CG 125/ Placa: CFJ6638/ Municipio: 
VOTUPORANGA/ Chassi: CG125BR 1460904/ Motor: CG125BRE 1460948/ Ano: 19851985/ Cor: VER-
MELHA/ Proprietário: GUSTAVO DA SILVA NETO/ CPF: 00003069364888/ 00434 Marca: HONDA/ Modelo: 
CG 125 FAN KS/ Placa: EHV5692/ Municipio: SAO CARLOS/ Chassi: 9C2JC4110ARG58565/ Motor: 
JC41E1 A658565/ Ano: 20102010/ Cor: PRETA/ Proprietário: GILMARIO QUEIROZ DA APOLONIO/ CPF: 
00039186394878/ Detentor de Gravame: BV FINANC SA CFI/ 00437 Marca: HONDA/ Modelo: CG 125/ 
Chassi: DANIFICADO/ Motor: JC18E 2076583/ Cor: VERMELHA/ 00440 Marca: YAMAHA/ Modelo: FACTOR 
YBR 125 K / Placa: NLT3268/ Municipio: PANAMA / Chassi: 9C6KE1520B0016055/ Motor: E3G9E016033/ 
Ano: 20102011/ Cor: ROXA / Proprietário: PATRICIA YASMIN RIBEIRO PINHEIRO / CPF: 06105038127/ 
Comunicado de Venda: REINALDOSANTOS RIBEIRO / CPF Comunicado Venda: 75141884104/ BO do 
Veículo: REINALDO SANTOS RIBEIRO/ CPF BO do Veículo: 75141884104/ 00441 Marca: HONDA/ 
Modelo: CG 160/ Chassi: DANIFICADO/ Motor: DANIFICADO/ Cor: VERMELHA/ 00442 Marca: HONDA/ 
Modelo: CG 125 TITAN/ Chassi: DANIFICADO/ Motor: SEM IDENTIFICAÇÃO/ Cor: VERDE/ 00444 Marca: 
HONDA/ Modelo: CG 125 TODAY/ Placa: BJZ8351/ Municipio: PORTO FERREIRA/ Chassi: 
9C2JC1801KR424282/ Motor: JC25E SS08124/ Ano: 19891989/ Cor: VERMELHA/ Proprietário: LUIZ 
ANTONIO DONIZETTI DE OLIVEIRA/ CPF: 00001621851893/ Proprietário do Motor: JOSE NUNES 
GONCALVES/ CPF Proprietário do Motor: 00010675165814/ 00446 Marca: HONDA/ Modelo: CG 150 
TITAN ESD/ Placa: EOJ2824/ Municipio: SAO CARLOS/ Chassi: 9C2KC1650BR552783/ Motor: KC16E5 
B552783/ Ano: 20112011/ Cor: VERMELHA/ Proprietário: JOAO MARIA DOS SANTOS/ CPF: 
00013332438808/ Comunicado de Venda: LEANDRO VIEIRA DOS SANTOS/ CPF Comunicado Venda: 
30865083886/ 00447 Marca: SUNDOWN/ Modelo: MAX 125/ Chassi: SEM IDENTIFICAÇÃO/ Motor: SEM 
IDENTIFICAÇÃO / Cor: VERMELHA/ 00448 Marca: HONDA/ Modelo: CBX 250 TWISTER/ Placa: DRW6584/ 
Municipio: SAO PAULO/ Chassi: DANIFICADO/ Motor: MC35E 6033876/ Ano: 20062006/ Cor: VERMELHA/ 
Proprietário: EDMUNDO DANTAS DE MENEZES/ CPF: 00004765386880/ 00449 Marca: CALOI/ Modelo: 
MOBILETE XR 50/ Chassi: DANIFICADO/ Motor: ADULTERADO/ Cor: AMARELA/ 00450 Marca: BICI-
CLETA/ Modelo: MOTORIZADA/ Cor: BRANCA/ 00451 Marca: BICICLETA/ Modelo: MOTORIZADA/ Motor: 
SEM IDENTIFICAÇÃO/ Cor: PRETA/ 00452 Marca: BICICLETA/ Modelo: MOTORIZADA/ Motor: SEM 
IDENTIFICAÇÃO/ Cor: PRETA/ 00453 Marca: HONDA/ Modelo: CG  125 TITAN KS/ Placa: DJX5147/ 
Municipio: LIMEIRA/ Chassi: DANIFICADO/ Motor: JC30E1 3273570/ Ano: 20032003/ Cor: PRATA/ Pro-
prietário: RAPHAEL FELIPE DORIGATTI BORALLI/ CPF: 00033765349852/ 00455 Marca: HONDA/ 
Modelo: CB 300 R/ Chassi: DANIFICADO/ Motor: DANIFICADO/ Cor: PRETA/ 00456 Marca: YAMAHA/ 
Modelo: DT 180/ Chassi: DANIFICADO/ Motor: DANIFICADO/ Cor: PRETA/ 00457 Marca: YAMAHA/ 
Modelo: YBR 125 K/ Placa: DKL5385/ Municipio: SAO CARLOS/ Chassi: SEM IDENTIFICAÇÃO/ Motor: 
E338E 051664/ Ano: 20032004/ Cor: VERMELHA/ Proprietário: MAICON APARECIDO DOS SANTOS/ 
CPF: 00033764356855/ 00458 Marca: YAMAHA/ Modelo: YBR 125/ Chassi: DANIFICADO/ Motor: DANI-
FICADO/ Cor: PRETA/ 00460 Marca: HONDA/ Modelo: CG 125/ Chassi: DANIFICADO/ Motor: CG125BRE 
1492736/ Cor: AZUL/ 00463 Marca: HONDA/ Modelo: CG 125 FAN/ Chassi: DANIFICADO/ Motor: SEM 
IDENTIFICAÇÃO/ Cor: CINZA/ 00465 Marca: JTA SUZUKI/ Modelo: EN 125 YES/ Placa: DWX6228/ 
Municipio: IBATE/ Chassi: 9CDNF41LJ8M089660/ Motor: F466 BR190777/ Ano: 20072008/ Cor: PRATA/ 
Proprietário: GISLEIDE CLEONILDA DE MEDEIROS/ CPF: 00028425696879/ 00466 Marca: HONDA/ 
Modelo: CBX 200 STRADA/ Placa: CTW6588/ Municipio: BOA ESPERANÇA DO SUL/ Chassi: 9C2MC2700 
1R001316/ Motor: SEM MOTOR/ Ano: 20002001/ Cor: VERMELHA/ Proprietário: PEDRO PEREIRA DOS 
SANTOS/ CPF: 00015332382863/ Comunicado de Venda: ALMIR ROGERIO LOURENCO MILANI/ CPF 
Comunicado Venda: 23329426888/ Detentor de Gravame: OMNI CRED FIN INV/ 00469 Marca: JTA 
SUZUKI/ Modelo: EN 125 YES/ Placa: DNP5169/ Municipio: SAO CARLOS/ Chassi: 9CDNF41LJ5M009445/ 
Motor: F466 BR109445/ Ano: 20052005/ Cor: PRETA/ Proprietário: PAULO CESAR FERNANDES/ CPF: 
00021684240808/ Comunicado de Venda: BRUNO EDUARDO SERAFIM/ CPF Comunicado Venda: 
35774892867/ 00470 Marca: HONDA / Modelo: CG 125 TITAN/ Placa: DCR7470/ Municipio: SÃO CARLOS 
/ Chassi: 9C2JC30102R018195/ Motor: JC30E12018195/ Ano: 20022001/ Cor: VERDE/ Proprietário: 
SILVIO LUIZ REDONDO / CPF: 00036522020823/ Comunicado de Venda: ROSA HELENA MARCHETTI 
ALVES DA SILVA / CPF Comunicado Venda: 21541902866/ 00473 Marca: HONDA / Modelo: CG 125 FAN/ 
Placa: DVF6506/ Municipio: ARARAQUARA/ Chassi: 9C2JC3070 6R948770/ Motor: JC30E7 6948770/  
Ano: 20062006/ Cor: PRETA/ Proprietário: TAIS PAURA DA ROCHA ALVES/ CPF: 00033580247840/ 
Comunicado de Venda: EDER FABIANO B DE OLIVEIRA/ CPF Comunicado Venda: 37635812866/ 00474 
Marca: HONDA/ Modelo: CG 125 TITAN/ Chassi: SEM IDENTIFICAÇÃO/ Motor: DANIFICADO/ Cor: 
PRETA/ 00475 Marca: HONDA/ Modelo: CG 125 TITAN/ Placa: CGJ5555/ Municipio: RIO CLARO/ Chassi: 
DANIFICADO/ Motor: JC25E W199744/ Ano: 19981998/ Cor: AZUL/ Proprietário: MATHEUS EDUARDO 
DE LIMA/ CPF: 00031572216808/ 00476 Marca: HONDA/ Modelo: CG 150 TITAN KS/ Placa: DFC9610/ 
Municipio: SANTA GERTRUDES/ Chassi: DANIFICADO/ Motor: KC08E1 5801301/ Ano: 20042005/ Cor: 
VERMELHA/ Proprietário: CARLOS ROBERTO LARA/ CPF: 00031636239803/ 00477 Marca: SUZUKI/ 
Chassi: SEM IDENTIFICAÇÃO/ Motor: DANIFICADO/ Cor: PRATA/ 00479 Marca: HONDA/ Modelo: CG 
125 FAN/ Placa: DPO4763/ Municipio: RIBEIRAO PRETO/ Chassi: 9C2JC3070 6R000991/ Motor: JC30E7 
6000991/ Ano: 20052006/ Cor: VERMELHA/ Proprietário: ANDERSON APARECIDO ROSSATO/ CPF: 
00029018040800/ Comunicado de Venda: VALDENIR PAULINO DOS SANTOS/ CPF Comunicado Venda: 
30807709867/ 00480 Marca: HONDA/ Modelo: CBX 250 TWISTER/ Placa: ECC6528/ Municipio: SAO 
CARLOS/ Chassi: 9C2MC35008R051011/ Motor: MC35E8051011/ Ano: 20082008/ Cor: AMARELA/ Pro-
prietário: RICARDO GABRIEL GONCALVES GUIMARAES/ CPF: 00031917841876/ Comunicado de Venda: 
CAIO HENRIQUE MACHADO COELHO/ CPF Comunicado Venda: 37270365830/  00482 Marca: HONDA/ 
Modelo: CG 125/ Chassi: DANIFICADO/ Motor: CG125BRE 1502303/ Cor: VERMELHA/ 00483 Marca: 
HONDA/ Modelo: CG 125 FAN/ Placa: IMV8105/ Municipio: RIBEIRAO PRETO/ Chassi: 9C2JC3070 
5R096832/ Motor: JC30E7 5096832/ Ano: 20052005/ Cor: AZUL/ Proprietário: MOISES QUEIROZ CHIN-
DEROLI/ CPF: 00032696436835/ 00484 Marca: HONDA/ Modelo: CBX 250 TWISTER/ Placa: DVZ4829/ 
Municipio: SAO CARLOS/ Chassi: 9C2MC35007R059348/ Motor: MC35E 7059348/ Ano: 20072007/ Cor: 
PRETA/ Proprietário: VINICIUS AUGUSTO DE OLIVEIRA CORREA/ CPF: 00043317764848/ Detentor de 
Gravame: CIFRA SA CRED FIN INV (BC BMG)/ 00485 Marca: HONDA/ Modelo: CG 125 TITAN/ Chassi: 
SEM IDENTIFICAÇÃO/ Motor: DANIFICADO/ Cor: AZUL/ 00486 Marca: YAMAHA/ Modelo: YBR 125/ 
Chassi: PINADO/ Motor: SEM IDENTIFICAÇÃO/ Ano: 2003/ Cor: PRETA/ 00487 Marca: YAMAHA/ Modelo: 
YBR 125/ Chassi: DANIFICADO/ Motor: SEM IDENTIFICAÇÃO/ Cor: PRETA/ 00488 Marca: YAMAHA/ 
Modelo: YBR 125K/ Placa: DUV5461/ Municipio: UBATUBA/ Chassi: 9C6KE092060054864/ Motor: E382E 
053588/ Ano: 20062006/ Cor: PRETA AZUL/ Proprietário: DOUGLAS ELIAS SOUZA DO PRADO/ CPF: 
00030479079862/ 00489 Marca: HONDA/ Modelo: CG 125 TITAN KS/ Placa: DJY7658/ Municipio: SAO 
CARLOS/ Chassi: 9C2JC3010 4R030223/ Motor: JC30E1 4030223/ Ano: 20032004/ Cor: VERMELHA/ 
Proprietário: DELIS PAULA DE OLIVEIRA DA SILVA/ CPF: 00039799318890/ 00492 Marca: YAMAHA/ 
Modelo: YBR/ Chassi: DANIFICADO/ Motor: DANIFICADO/ Cor: AZUL/ 00493 Marca: HONDA/ Modelo: 
CG 150 TITAN KS/ Placa: ECY9394/ Municipio: SAO CARLOS/ Chassi: 9C2KC08108R287668/ Motor: 
KC08E18287668/ Ano: 20082008/ Cor: PRETA/ Proprietário: CONRADO PHILIPPE CORNELIO/ CPF: 
00037776072826/ 00494 Marca: HONDA/ Modelo: CG 125 TITAN/ Chassi: DANIFICADO/ Motor: DANI-
FICADO/ Cor: VERMELHA/ 00497 Marca: HONDA/ Modelo: CG 125 TITAN KS/ Placa: MFF4590/ Municipio: 
GUARAMIRIM/ Chassi: DANIFICADO/ Motor: JC30E1 2024730/ Ano: 20012002/ Cor: VERDE/ Proprietário: 
JEFERSON LUIZ DE SOUZA/ CPF: 00955584973/ 00498 Marca: SUNDOWN/ Modelo: WEB 100/ Placa: 
DNP6164/ Municipio: SAO CARLOS/ Chassi: 94J1XFBL56M018215/ Motor: JBL 5019966/ Ano: 20052006/ 
Cor: PRATA/ Proprietário: RENATO ALVES CARDOSO/ CPF: 00028812612806/ Comunicado de Venda: 
ANDREIA BARBOSA ALVES/ CPF Comunicado Venda: 37666771878/ 00499 Marca: HONDA/ Modelo: 
CG 125 TITAN ES/ Placa: CZW3471/ Municipio: SAO CARLOS/ Chassi: 9C2JC3020 YR022844/ Motor: 
JC30E2 Y022844/ Ano: 20002000/ Cor: VERDE/ Proprietário: CLAUDIA CRISTINA DE MEDEIROS/ CPF: 
00019508873833/ 00500 Marca: YAMAHA/ Modelo: RD 125/ Placa: CWS0694/ Chassi: DANIFICADO/ 
Motor: 2MW 061668/ Ano: 19981998/ Cor: ROXA/ Proprietário: ROMULO RUALDES CARBINATTO/ CPF: 
00034814778805/ 00502 Marca: HONDA/ Modelo: CG 125 FAN/ Placa: BYV3573/ Municipio: SAO CARLOS/ 
Chassi: ADULTERADO/ Motor: JC30E7 8700948/ Ano: 20082008/ Cor: PRETA/ Proprietário: CARLOS 
HENRIQUE PAZIAN RAMOS/ CPF: 00039176129845/ Comunicado de Venda: GEISA APARECIDA 
MIRANDA DA SILVA/ CPF Comunicado Venda: 34311794878/ Detentor de Gravame: BANCO FICSA SA/ 
00504 Marca: HONDA/ Modelo: CBX 250 TWISTER/ Chassi: DANIFICADO/ Motor: DANIFICADO/ Cor: 
VERMELHA/ 00505 Marca: HONDA/ Modelo: CG 125 / Placa: CFD1740/ Municipio: SÃO CARLOS / Chassi: 
CG125BR1400559/ Motor: CG125BR1400593/ Ano: 19841984/ Cor: VERMELHA/ Proprietário: MARCOS 
GONCALVES FLORES / CPF: 00026125521893/ 00506 Marca: HONDA/ Modelo: CG 150 TITAN KS/ 
Placa: BYV1415/ Municipio: SAO CARLOS/ Chassi: 9C2KC0810 8R075776/ Motor: KC08E1 8075776/ 
Ano: 20072008/ Cor: CINZA/ Proprietário: CLODOALDO APARECIDO AVILA/ CPF: 00028472389804/ 
Comunicado de Venda: MARIA GORETTI PEREIRA MORETTI/ CPF Comunicado Venda: 51806586000117/ 
00507 Marca: YAMAHA/ Modelo: YBR 125 K/ Placa: DVZ4657/ Municipio: SAO CARLOS/ Chassi: 
9C6KE092070101098/ Motor: E382E 101141/ Ano: 20072007/ Cor: PRETA/ Proprietário: CLEODEVALDO 
DIAS/ CPF: 00009891074854/ Detentor de Gravame: BANCO FINASA SA/ 00509 Marca: YAMAHA/ Modelo: 
YBR 125 K/ Placa: DWX6333/ Municipio: IBATE/ Chassi: 9C6KE092080140283/ Motor: E382E 138862/ 
Ano: 20072008/ Cor: PRETA/ Proprietário: MARCOS VINICIUS LEME REIS/ CPF: 00039948006844/ 
00510 Marca: HONDA/ Modelo: CG 125 TITAN/ Chassi: DANIFICADO/ Motor: DANIFICADO/ Cor: PRETA/ 
00511 Marca: YAMAHA/ Modelo: YBR 125 K/ Placa: DCR8380/ Municipio: SAO CARLOS/ Chassi: DANI-
FICADO/ Motor: E314E 025729/ Ano: 20022002/ Cor: PRETA/ Proprietário: LAERCIO BATISTA DE 
ARAUJO/ CPF: 00016395874896/ 00512 Marca: HONDA/ Modelo: CG 125 TITAN/ Chassi: DANIFICADO/ 
Motor: JC18E 1069439/ Cor: VERMELHA/ 00513 Marca: HONDA/ Modelo: CG 125 TITAN KS/ Placa: 
DCR7358/ Municipio: SAO CARLOS/ Chassi: DANIFICADO/ Motor: JC30E1 2000951/ Ano: 20012002/ 
Cor: VERDE/ Proprietário: ALFREDO MARCELO BONFIM VIEIRA/ CPF: 00015621583841/ Comunicado 
de Venda: SARA DE SOUZA VALERIO/ CPF Comunicado Venda: 22544053810/ 00514 Marca: JTA SUZUKI/ 
Modelo: EN 125 YES/ Placa: DEG7482/ Municipio: SAO CARLOS/ Chassi: ADULTERADO/ Motor: F466 
BR117882/ Ano: 20052006/ Cor: PRETA/ Proprietário: JORGE HENRIQUE CORREA DOS SANTOS/ CPF: 
00017540417870/ 00517 Marca: YAMAHA/ Modelo: YBR 125 E/ Placa: ANB7608/ Municipio: SAO CARLOS/ 
Chassi: ADULTERADO/ Motor: E337E 100045/ Ano: 20052005/ Cor: PRETA/ Proprietário: MARIA DE 
FATIMA BRITO DOS SANTOS/ CPF: 00038607900803/ Comunicado de Venda: URIAS ALVES MARTINS/ 
CPF Comunicado Venda: 39935185869/ 00518 Marca: YAMAHA/ Modelo: YBR 125/ Placa: DFA0584/ 
Chassi: SEM IDENTIFICAÇÃO/ Motor: DANIFICADO/ Ano: 20022001/ Cor: PRETA/ Proprietário: CLE-
MENTE GONÇALVES DIAS / 00519 Marca: YAMAHA/ Modelo: YBR 125E/ Placa: CFD5624/ Municipio: 
SÃO CARLOS / Chassi: 9C6KE010010033514/ Motor: DANIFICADO/ Ano: 20012001/ Cor: AZUL / Pro-
prietário: VALDEVINO VICENTE / CPF: 00056376286968/ 00520 Marca: SUNDOWN/ Modelo: HUNTER 
90/ Placa: DTG6117/ Municipio: SAO CARLOS/ Chassi: 94J2XMJH66M003279/ Motor: ZS147FMF26300292/ 
Ano: 20062006/ Cor: VERMELHA/ Proprietário: ROGELHO BARBOSA MILARE/ CPF: 00021762883864/ 
00521 Marca: SUNDOWN/ Modelo: MAX 125 SED/ Placa: DPD7981/ Municipio: CORDEIROPOLIS/ Chassi: 
DANIFICADO/ Motor: JCK5016077/ Ano: 20052006/ Cor: VERMELHA/ Proprietário: AGUINALDO ALVES 
DO AMARAL/ CPF: 00015470533808/ 00522 Marca: QUADRO HONDA/ Modelo: CG 125 TITAN/ Chassi: 
SEM IDENTIFICAÇÃO/ Motor: SEM IDENTIFICAÇÃO/ Cor: PRETO/ 00524 Marca: HONDA/ Modelo: BIZ/ 
Placa: DGH8766/ Municipio: SAO CARLOS/ Chassi: 9C2HAD7202R001504/ Motor: HA07E22001504/ 
Ano: 20022002/ Cor: AZUL/ Proprietário: FRANCISCO DE MESQUITA GOMES/ CPF: 00062731971720/ 
00525 Marca: HONDA/ Modelo: CG 125/ Chassi: DANIFICADO/ Motor: CG125BR1096772/ Cor: PRETA/ 
00527 Marca: YAMAHA/ Modelo: YBR 125 K / Placa: DKL5503/ Municipio: SAO CARLOS/ Chassi: ADUL-
TERADO/ Motor: E338E049791/ Ano: 20032004/ Cor: PRATA/ Proprietário: PANAMERICANO ARREN-
DAMENTO MERCANTIL S A/ CPF: 02682287000102/ Comunicado de Venda: JEFERSON RODRIGO 
PERIN/ CPF Comunicado Venda: 32795961814/ 00528 Marca: YAMAHA/ Modelo: YBR 125 E/ Placa: 
DCR8018/ Municipio: SAO CARLOS/ Chassi: DANIFICADO/ Motor: E308E065619/ Ano: 20022002/ Cor: 
PRETA/ Proprietário: ELIAS DOS SANTOS/ CPF: 00035396374861/ 00529 Marca: HONDA/ Modelo: CG 
150 TITAN/ Chassi: DANIFICADO/ Motor: DANIFICADO/ Cor: PRETA/ 00532 Marca: YAMAHA/ Modelo: 
YBR 125 K/ Placa: NKW3133/ Municipio: AVARE/ Chassi: DANIFICADO/ Motor: E382E216736/ Ano: 
20082008/ Cor: VERMELHA/ Proprietário: DEBORA OLIMPIA MALVINO/ CPF: 00004182794893/ 00533 
Marca: HONDA/ Modelo: CG 150 TITAN/ Chassi: SEM IDENTIFICAÇÃO/ Motor: SEM IDENTIFICAÇÃO/ 
Cor: PRETA/ 00534 Marca: HONDA/ Modelo: CG 125 FAN/ Chassi: SEM IDENTIFICAÇÃO/ Motor: SEM 
IDENTIFICAÇÃO/ Cor: BRANCA/ 00535 Marca: HONDA/ Modelo: CG 125 TITAN/ Chassi: DANIFICADO/ 
Motor: SEM IDENTIFICAÇÃO/ Cor: AZUL/ 00536 Marca: SUZUKI/ Modelo: EN 125 YES/ Placa: DOY2405/ 
Municipio: SAO CARLOS/ Chassi: ADULTERADO/ Motor: F466BR120195/ Ano:  20052006/ Cor: PRETA/ 
Proprietário: MARIA JOSE DOS SANTOS/ CPF: 000014101539839/ 00537 Marca: HONDA/ Modelo: CG 
125 TODAY/ Placa: BJZ5107/ Municipio: SÃO CARLOS / Chassi: 9C2JC1801LR548093/ Motor: 
JC18E2095357/ Ano: 19901990/ Cor: PRATA/ Proprietário: ONADIR CARLOS DE OLIVEIRA / CPF: 
00000577976842/ Comunicado de Venda: FRANSCICO CARLOS DO AMARAL / CPF Comunicado Venda: 
21767669895/ 00538 Marca: YAMAHA/ Modelo: YBR 125/ Chassi: PINADO/ Motor: DANIFICADO/ Ano: 
2006/ Cor: PRETA/ 00539 Marca: SUNDOWN/ Modelo: HUNTER 125 SE/ Placa: BQX8721/ Municipio: 
PEDERNEIRAS/ Chassi: DANIFICADO/ Motor: JCL8098268/ Ano: 20082009/ Cor: PRATA/ Proprietário: 

DOMINGOS BATISTA FILHO/ CPF: 00038304236834/ 00540 Marca: HONDA/ Modelo: CBX 250 TWISTER/ 
Placa: DHB0127/ Municipio: TABATINGA / Chassi: 9C2MC35002R040546/ Motor: MC35E2040546/ Ano: 
20022002/ Cor: PRETA/ Proprietário: DANIEL WILSON DE OLIVEIRA AGASSI/ CPF: 00031856788857/ 
00542 Marca: SUNDOWN/ Modelo: MAX 125 SED/ Placa: IND2345/ Municipio: SAO PAULO/ Chassi: 
DANIFICADO/ Motor: ADULTERADO/ Ano: 20062006/ Cor: PRETA/ Proprietário: BANCO PANAMERICANO 
SA/ CPF: 59285411000113/ 00543 Marca: SUZUKI/ Modelo: KATANA 125/ Placa: CTV0919/ Municipio: 
BROTAS/ Chassi: DANIFICADO/ Motor: ADULTERADO/ Ano: 19992000/ Cor: AZUL/ Proprietário: INDUS-
TRIA E COMERCIO POWER MATIC LTDA/ CPF: 01464374000120/ 00544 Marca: HONDA/ Modelo: CBX 
250 TWISTER/ Placa: DTG5566/ Municipio: SAO CARLOS/ Chassi: 9C2MC35006R034846/ Motor: 
MC35E6034846/ Ano: 20062006/ Cor: VERMELHA/ Proprietário: ALLAN CESAR NOGUEIRA DE MACEDO/ 
CPF: 00036058128803/ 00545 Marca: YAMAHA/ Modelo: YBR 125/ Municipio: SÃO VICENTE / Chassi: 
SEM IDENTIFICAÇÃO/ Motor: E308E084766/ Ano: 20022002/ Cor: PRATA/ Proprietário: ANTONIO HEN-
RIQUE DE ARAUJO JUNIOR / CPF: 00010916987833/ 00546 Marca: YAMAHA/ Modelo: CRYPTON T 
105 E/ Placa: CMZ9571/ Municipio: SAO CARLOS/ Chassi: 9C6KE020048046/ Motor: E302E047902/ Ano: 
20012002/ Cor: BEGE/ Proprietário: ELTON KOJI KAZAMA/ CPF: 00073346314120/ 00554 Marca: HONDA/ 
Modelo: POP 100/ Placa: DVV0633/ Municipio: SAO CARLOS/ Chassi: ADULTERADO/ Motor: DANIFI-
CADO/ Ano: 20072007/ Cor: PRETA/ Proprietário: GRAZIELLE VIEIRA DA SILVA/ CPF: 00037302679819/ 
00556 Marca: HONDA/ Modelo: CBX 150 AERO/ Placa: CFD0636/ Municipio: SAO CARLOS/ Chassi: 
9C2KC0501R111828/ Motor: KC05E1011258/ Ano: 19891989/ Cor: VERMELHA/ Proprietário: NEUZA 
MARIA LOPES/ CPF: 00014102201840/ 00603 Marca: GM / Modelo: ASTRA HATCH/ Placa: DFL5793/ 
Municipio: MARILIA/ Chassi: 9BGTT08B02B165070/ Motor: 8C0012436/ Ano: 20022002/ Cor: PRATA/ 
Proprietário: SOLKANGE CRISTINA DE SOUZA/ CPF: 00025611507808/ Comunicado de Venda: SAMUEL 
SOUZA SILVA/ CPF Comunicado Venda: 05358996613/ Detentor de Gravame: BV FINANC SA CFI/ 00605 
Marca: VW/ Modelo: GOL/ Placa: AAR4385/ Municipio: TABOAO DA SERRA/ Chassi: 9BWZZZ-
30ZGT158769/ Motor: BW166056/ Ano: 19861986/ Cor: BEGE/ Proprietário: GONCALO APARECIDO 
BOTELHO/ CPF: 00001313719838/ 00621 Marca: I GM/ Modelo: AGILE LTZ/ Chassi: SEM IDENTIFICA-
ÇÃO/ Motor: ADULTERADO/ Ano: 2010/ Cor: PRETA/ 00623 Marca: FIAT/ Modelo: PALIO YOUNG/ Placa: 
DCE8665/ Municipio: SAO CARLOS/ Chassi: 9BD17808612220700/ Motor: 178A30116107949/ Ano: 
20002001/ Cor: AZUL/ Proprietário: ESTER FERREIRA DOS SANTOS/ CPF: 00042266387863/ Comuni-
cado de Venda: ADILSON DE JESUS JUNIOR/ CPF Comunicado Venda: 39090095810/ 00629 Marca: 
VW/ Modelo: PASSAT LS/ Placa: CKC9003/ Municipio: SANTA BARBARA DOS OESTE/ Chassi: 9BWZ-
ZZ332ZDP050802/ Motor: UC041688/ Ano: 19831983/ Cor: AZUL/ Proprietário: CLAUDIO MARCIO 
PALOMBO/ CPF: 00019954095888/ 00635 Marca: VW/ Modelo: GOL/ Placa: BKE7957/ Municipio: SAO 
CARLOS/ Chassi: 9BWZZZ30ZET420348/ Motor: BP107136/ Ano: 19841984/ Cor: BRANCA/ Proprietário: 
VERA LUCIA DA SILVA/ CPF: 00031326511840/ 00648 Marca: FIAT/ Modelo: UNO ELETRONIC/ Placa: 
BNA6586/ Municipio: SAO CARLOS/ Chassi: 9BD146000P5029529/ Motor: 146C40113737073/ Ano: 
19931993/ Cor: CINZA/ Proprietário: JOANA RODRIGUES ALVES/ CPF: 0001301093890/ 00651 Marca: 
FIAT/ Modelo: UNO ELETRONIC/ Placa: CBW2798/ Municipio: HORTOLANDIA/ Chassi: DANIFICADO/ 
Motor: DANIFICADO/ Ano: 19951995/ Cor: VERMELHA/ Proprietário: HENRIQUE DE CERQUEIRA RODRI-
GUES/ CPF: 00034177717819/ Comunicado de Venda: ANDRE PAZ ALVES/ CPF Comunicado Venda: 
51880904000190/ 00659 Marca: GM/ Modelo: MONZA SL E/ Placa: BKN7968/ Municipio: SAO CARLOS/ 
Chassi: 9BG5JK11ZGB060146/ Motor: 18AH31025288/ Ano: 19861986/ Cor: CINZA/ Proprietário: NILSON 
PINHEIRO DE JESUS/ CPF: 00014958540865/ Comunicado de Venda: ARIOVALDO COLOCA JUNIOR/ 
CPF Comunicado Venda: 37973236899/ 00670 Marca: VW/ Modelo: GOL 16/ Placa: EWQ7471/ Municipio: 
SAO JOAO DA BOA VISTA/ Chassi: ADULTERADO/ Motor: CCR539297/ Ano: 20112012/ Cor: BRANCA/ 
Proprietário: WELLINGTON WASHINGTON SILVESTRE VALERIO RAMOS/ CPF: 00043452114848/ 00674 
Marca: VW/ Modelo: GOL 10/ Placa: DGU5032/ Municipio: SAO CARLOS/ Chassi: 9BWCA05X34T096300/ 
Motor: ADULTERADO/ Ano: 20042004/ Cor: PRATA/ Proprietário: ADRIANO LUIZ PREIRA/ CPF: 
00018647148835/ 00677 Marca: FORD/ Modelo: VERONA 18 I LX/ Placa: BOO8398/ Municipio: SAO 
CARLOS/ Chassi: 9BFZZZ54ZRB557953/ Motor: UTC001175/ Ano: 19941994/ Cor: BRANCA/ Proprietário: 
SILVIO EVERALDO VELTRONE/ CPF: 00017875723825/ 00682 Marca: IMP VW / Modelo: POLO CLAS 
18 MI/ Placa: CQT3722/ Municipio: SAO CARLOS/ Chassi: 8AWZZZ6K2WA507830/ Motor: ADULTERADO/ 
Ano: 19981998/ Cor: VERMELHA/ Proprietário: RAFAEL CARLOS LEMES/ CPF: 00039154482810/ Deten-
tor de Gravame: CIFRA SA CRED FIN INV (BC BMG)/ 00689 Marca: GM/ Modelo: MONZA SL E/ Placa: 
BJD0579/ Municipio: SAO CARLOS/ Chassi: 9BG5JK11ZFB038348/ Motor: 18A31043815/ Ano: 19851985/ 
Cor: PRATA/ Proprietário: ADRIANO ALVES/ CPF: 00029003815844/ Proprietário do Motor: OSVALDO 
SANTOS LOPES/ CPF Proprietário do Motor: 00032552750915/ 00693 Marca: VW/ Modelo: GOL 1000/ 
Placa: BTM5334/ Municipio: SAO CARLOS/ Chassi: 9BWZZZ30ZSP074676/ Motor: 069230/ Ano: 19951995/ 
Cor: VERMELHA/ Proprietário: GUILHERME DE SOUZA CARDOSO/ CPF: 00047555374870/ 00695 
Marca: VW/ Modelo: GOL 16V POWER/ Placa: GUP1209/ Municipio: SAO CARLOS/ Chassi: 
9BWCA05Z02T104625/ Motor: AFR448606/ Ano: 20022002/ Cor: CINZA/ Proprietário: LUIS CARLOS 
ERNESTO/ CPF: 00013332091859/ Comunicado de Venda: ANDRE LUIZ CARDOZO DE SOUZA/ CPF 
Comunicado Venda: 27452604806/ 00696 Marca: VW/ Modelo: GOL/ Placa: BWQ9539/ Municipio: ARA-
RAQUARA/ Chassi: BY031443/ Motor: BR313981/ Ano: 19811981/ Cor: BEGE/ Proprietário: ANDREA 
RODRIGUES DA SILVA/ CPF: 00019960429806/ 00702 Marca: VW/ Modelo: GOL 16 V PLUS/ Placa: 
CSX2979/ Municipio: SAO CARLOS/ Chassi: 9BWCA05X21P068640/ Motor: SEM IDENTIFICAÇÃO/ Ano: 
20012001/ Cor: CINZA/ Proprietário: LUCIANA DA SILVA SANTOS VEICULOS ME/ CPF: 14639430000162/ 
Detentor de Gravame: CIFRA SA CRED FIN INV (BC BMG)/ Comunicado de Venda do Motor: CLAUDEMIR 
DIEGO BALDO PORTO/ CPF Comunicado Venda Motor: 39915780850/ 00704 Marca: CHEVROLET/ 
Modelo: CARAVAN COMODORO SL/ Placa: BZP1009/ Municipio: SAO CARLOS / Chassi: 9BGVP15D-
JHB104208/ Motor: GJA2747F/ Ano: 19871988/ Cor: CINZA/ Proprietário: DAVI MIRANDA CORREIA DA 
SILVA/ CPF: 00062253735434/ 00709 Marca: FIAT/ Modelo: FIORINO IE/ Placa: BTM8456/ Municipio: 
ARARAQUARA/ Chassi: SEM IDENTIFICAÇÃO/ Motor: 4590413/ Ano:  19961996 /  Cor : 
BRANCA/ Proprietário: GERADO DE OLIVEIRA CASSIMIRO/ CPF: 00032679459849/ 00711 Marca: 
FORD/ Modelo: VERONA 20 I GHIA/ Placa: BQY9244/ Municipio: SAO CARLOS/ Chassi: 9BFZZZ-
54ZPB396666/ Motor: ULA 007963/ Ano: 19931994/ Cor: VERMELHA/ Proprietário: JOSE ROBERTO 
NOVO/ CPF: 00002000299830/ Comunicado de Venda: LEANDRO AP PESSINI/ CPF Comunicado Venda: 
26141564852/ 00715 Marca: VW/ Modelo: GOL CL/ Placa: BIH6049/ Municipio: SAO CARLOS/ Chassi: 
9BWZZZ30ZKT121559/ Motor: UP094248/ Ano: 19891989/ Cor: PRATA/ Proprietário: BRENO RODRIGO 
OGHINO/ CPF: 00043830365896/ 00732 Marca: CHEVROLET / Modelo: CORSA WIND/ Placa: CKJ8687/ 
Municipio: SAO CARLOS/ Chassi: 9BGSC08ZWWB620971/ Motor: JB0046867/ Ano: 19981998/ Cor: 
BRANCA/ Proprietário: GABRIEL ELIAS BARCO/ CPF: 00033268164803/ Detentor de Gravame: CIFRA 
SA CRED FIN INV (BC BMG )/ Proprietário do Motor: DAVID MANCINI KLUGHIST/ CPF Proprietário do 
Motor: 00029819071828/ 00736 Marca: IM GM/ Modelo: CORSA SUPER W/ Placa: CZI0747/ Municipio: 
SAO CARLOS/ Chassi: 8AGSD35401R103762/ Motor: CJ5010155/ Ano: 20002001/ Cor: PRATA/ Proprie-
tário: LIMA E LIMA CASA DE SHOWS E BAR LTDA/ CPF: 32535795000129/ 00745 Marca: VW/ Modelo: 
GOL 10/ Placa: DGI4793/ Municipio: SAO CARLOS/ Chassi: 9BWCA05X44T141759/ Motor: AZN169609/ 
Ano: 20042004/ Cor: BRANCA/ Proprietário: RICARDO DE OLIVEIRA/ CPF: 00022740336845/ Comunicado 
de Venda: ANA KARDINA DE OLIVEIRA LEONARDO/ CPF Comunicado Venda: 42819737889/ 00746 
Marca: FIAT/ Modelo: TIPO 16IE/ Placa: BKD7002/ Municipio: SAO CARLOS/ Chassi: ZFA16000 S2755091/ 
Motor: ADULTERADO/ Ano: 19951995/ Cor: BEGE/ Proprietário: ADEMIRSON RODRIGUES DOS SANTOS/ 
CPF: 00017865561890/ Proprietário do Motor: DOUGLAS APARECIDO DA SILVA/ CPF Proprietário do 
Motor: 00022539619819/ Comunicado de Venda do Motor: DORVALINA DA SILVA TRINDADE/ CPF 
Comunicado Venda Motor: 17592531895/ 00752 Marca: IMP VW/ Modelo: VOYAGE GL/ Placa: BKG6127/ 
Municipio: VARZEA PAULISTA/ Chassi: 8AWZZZ30ZNJ044844/ Motor: UD912423/ Ano: 19921992/ Cor: 
PRETA/ Proprietário: MARCELO EVANDRO DA SILVA/ CPF: 00027553114871/ 00760 Marca: FIAT/ Modelo: 
UNO MILLE/ Placa: BKJ3042/ Municipio: SAO CARLOS/ Chassi: 9BD14600N3882960/ Motor: 
146B40113568064/ Ano: 19921992/ Cor: BRANCA/ Proprietário: RINALDO ROGERIO RODRIGUES/ CPF: 
00033477054830/ Detentor de Gravame: CIFRA SA CRED FIN INV (BC BMG )/ 00765 Marca: IMP FORD/ 
Modelo: MONDEO CLX FD/ Placa: CXU9918/ Municipio: BOA ESPERANCA DO SUL/ Chassi: ADULTE-
RADO/ Motor: NGBWP08048/ Ano: 19981999/ Cor: AZUL/ Proprietário: ROSANA DOS SANTOS/ CPF: 
00027036420839/ Comunicado de Venda: GIOVANA ROBERTA SA DILVA/ CPF Comunicado Venda: 
46705102829/ 00777 Marca: VW/ Modelo: GOL 100/ Placa: CBG3298/ Municipio: JAU/ Chassi: 9BWZZ-
Z30ZSP086368/ Motor: 071314/ Ano: 19951995/ Cor: AZUL/ Proprietário: ANTONIO SANTIAGO/ CPF: 
00000743762843/ 00782 Marca: VW/ Modelo: VOYAGE LS/ Placa: GLS2074/ Municipio: FERNANDOPO-
LIS/ Chassi: 9BWZZZ30ZGT146968/ Motor: UP096638/ Ano: 19861986/ Cor: VERMELHA/ Proprietário: 
JOSE JOAQUIM DA SILVA/ CPF: 00005582911553/ 00801 Marca: IMP FIAT/ Modelo: TIPO 16 IE/ Placa: 
BFL9090/ Municipio: SAO CARLOS/ Chassi: ZFA160000R4892289/ Motor: 160E20119014670/ Ano: 
19941994/ Cor: CINZA/ Proprietário: VALDEMIR VAZ/ CPF: 00005891725819/ 00832 Marca: FIAT/ Modelo: 
UNOS CS/ Placa: CHZ2402/ Municipio: RIO CLARO/ Chassi: 9BD146000K3471648/ Motor: ADULTERADO/ 
Ano: 19891989/ Cor: VERDE/ Proprietário: EVERALDO LUIS MEIRELLES SILVA/ CPF: 00012370522895/ 
00849 Marca: VW/ Modelo: GOL SPECIAL/ Placa: AKH1468/ Municipio: SAO CARLOS/ Chassi: 
9BWCA05Y42T160625/ Motor: AFZ731676/ Ano: 20022002/ Cor: CINZA/ Proprietário: SIDNEI APARECIDO 
GREGO/ CPF: 00021327131897/ Comunicado de Venda: ANDRE LUIZ DE ANDRADE/ CPF Comunicado 
Venda: 24871811804/ Detentor de Gravame: OMNI CRED FIN INV / 00881 Marca: FORD/ Modelo: ESCORT 
L / Placa: BPI2011/ Municipio: SAO CARLOS/ Chassi: 9BFZZZ54ZLB127228/ Motor: 1085902/ Ano: 
19901991/ Cor: VERDE/ Proprietário: SANDRO DIEGO DE NARDI SALES/ CPF: 00033478687810/ 00887 
Marca: FORD/ Modelo: KA CLX/ Placa: CLI7418/ Municipio: SAO CARLOS/ Chassi: 9BFZZZGDAVB527350/ 
Motor: J4GV527350/ Ano: 19971998/ Cor: VERMELHA/ Proprietário: FLORIANO SILVA SOUZA VEICULOS 
ME/ CPF: 11344410000176/ Comunicado de Venda: VENANCIO SOARES DA SILVA/ CPF Comunicado 
Venda: 05412191460/ Detentor de Gravame: CIFRA SA CRED FIN INV (BC BMG)/ 00891 Marca: VW/ 
Modelo: GOL SPECIAL/ Placa: CZI0382/ Municipio: SAO CARLOS/ Chassi: 9BWCA15X4YP113321/ Motor: 
AFZ514652/ Ano: 20002000/ Cor: BRANCA/ Proprietário: DIVINO APARECIDO SIMOES VIDA/ CPF: 
00018647466888/ 00897 Marca: GM/ Modelo: MONZA SLE/ Placa: BIF6885/ Municipio: SAO CARLOS / 
Chassi: 9BG5JK11ZFB054746/ Motor: 18A31092958/ Ano: 19851985/ Cor: VERDE/ Proprietário: ANA MARIA 
ROSA/ CPF: 00073012866949/ Comunicado de Venda: PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA/ CPF Comunicado 
Venda: 35776780896/ 00938 Marca: VW/ Modelo: VOYAGE LS/ Placa: CQT7790/ Municipio: SAO CARLOS/ 
Chassi: BN022649/ Motor: BR395937/ Ano: 19811982/ Cor: CINZA/ Proprietário: DANIEL DO NASCIMENTO/ 
CPF: 00031120240875/ Comunicado de Venda: LEANDRO FERREIRA/ CPF Comunicado Venda: 34435410893/ 
00940 Marca: GM/ Modelo: MONZA SLW/ Placa: CRD3425/ Municipio: IBATE/ Chassi: 9BG5JK11SEB029233/ 
Motor: 16A31060043/ Ano: 19841984/ Cor: VERMELHA/ Proprietário: MARIO MARIAN DAS NEVES/ CPF: 
00055434428820/ Comunicado de Venda: ANDERSON RODRIGUES/ CPF Comunicado Venda: 31942285876/ 
00947 Marca: GM/ Modelo: CELTA 4P SPIRIT/ Placa: EBF9863/ Municipio: DIADEMA/ Chassi: 
9BGRX4890G198570/ Motor: Q30124135/ Ano: 20082009/ Cor: PRATA/ Proprietário: SIDNEI ALVES BARROS/ 
CPF: 00041854903802/ 00985 Marca: FIAT/ Modelo: UNO ELETRONIC/ Placa: BQT8862/ Municipio: CAMPINAS/ 
Chassi: 9BD146000R536455/ Motor: 146C40114115060/ Ano: 19941995/ Cor: VERMELHA/ Proprietário: 
AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA/ CPF: 07707650002679/ Comunicado de Venda: 
EDER ANTONIO GATTO FILHO ME/ CPF Comunicado Venda: 10748746000131/ Detentor de Gravame: CIFRA 
SA CRED FIN INV  ( BC BMG )/ 01004 Marca: VW/ Modelo: VOYAGE CL/ Placa: BUG5683/ Municipio: RIO 
CLARO/ Chassi: 9BWZZZ30ZKT110785/ Motor: ADULTERADO/ Ano: 19891989/ Cor: MARROM/ Proprietário: 
RENAN RODRIGUES DE MELO/ CPF: 00036997154859/ 01020 Marca: FORD/ Modelo: ESCORT/ Chassi: 
DANIFICADO/ Motor: SEM IDENTIFICAÇÃO/ Cor: AZUL/ 01032 Marca: IMP FIAT/ Modelo: UNO MILLE SX/ 
Placa: CVZ0373/ Municipio: LIMEIRA/ Chassi: 8AP146028W8811568/ Motor: 5323869/ Ano: 19981998/ Cor: 
CINZA/ Proprietário: ROSIMEIRE DELATORE/ CPF: 00009596031821/ 01038 Marca: VW/ Modelo: GOL LS/ 
Placa: BPU8890/ Municipio: SAO CARLOS/ Chassi: 9BWZZZ30ZGT080721/ Motor: UE173855/ Ano: 19861986/ 
Cor: CINZA/ Proprietário: JACIR MARQUES DE CARVALHO/ CPF: 00019954437860/ Comunicado de Venda: 
ELIAS RIOS DA SILVA MACHADO/ CPF Comunicado Venda: 36629856830/ Detentor de Gravame: BANCO 
ITAU SA/ 01073 Marca: VW/ Modelo: VOYAGE LS/ Placa: CQT1628/ Municipio: SAO CARLOS/ Chassi: 
BN001345/ Motor: UE384743/ Ano: 19811982/ Cor: CINZA/ Proprietário: JOSE FERNANDO PEREIRA/ CPF: 
00034156068803/ Comunicado de Venda: MARCIO ROBERTO MASSAROTTO/ CPF Comunicado Venda: 
08530422848/ 01076 Marca: VW/ Modelo: GOL/ Placa: BKK9712/ Municipio: SAO CARLOS/ Chassi: 
9BWZZZ30ZFT024998/ Motor: UN025787/ Ano: 19851985/ Cor: CINZA/ Proprietário: APARECIDA PEREIRA 
DE ARRUDA/ CPF: 00007351586810/ Comunicado de Venda: GILIARDI DONIZETTI CHUD/ CPF Comu-
nicado Venda: 33867858837.
Obs: Os veículos arrematados serão vendidos como sucata para compactação (serão prensados 
ainda no pátio), sem direito a documento. No ato da arrematação os senhores compradores paga-
rão 100% do valor do arremate e mais 5% de comissão do leiloeiro. O não cumprimento do paga-
mento no prazo estipulado, incidira na emissão de um título de cobrança, no valor de 30% do valor 
ofertado em favor do Comitente (Delegacia Seccional de Polícia de São Carlos- SP), de acordo com 
o artigo 39 do Decreto Federal 21.981. A comissão de leilão reservara o direito de liberar ou não os 
veículos cujos lances não alcançarem os preços mínimos estabelecidos. Os veículos arremata-
dos que contenham qualquer tipo de restrição judicial, ou que não tenham identificação, não serão 
baixados. Eventual taxa cobrada pelo pátio será de responsabilidade do arrematante, a retirada dos 
veículos será de responsabilidade do comprador, os veículos vendidos serão entregues em 60 dias 
úteis. Caso não seja feita a retirada dentro deste prazo, serão cobrados a estadia dos mesmos.  

ARNOLD STRASS – LEILOEIRO OFICIAL – JUCESP 384 - 
E para que chegue ao conhecimento dos interessados e no futuro não aleguem ignorância, 

expediu-se o presente Edital de Leilão, que será publicado e afixado na Delegacia Seccional de 
Polícia de São Carlos- SP e publicado na forma da Lei.

Polícia Judiciária de São Carlos- SP- Pátio Municipal de São Carlos– Leilão On Line –   26 de Janeiro de 2022.

D4Sign abc15cc9-bbd8-46a2-8c64-8ac2b1e9a6ef - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.
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POLO SÃO CARLOS
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Lucão Fernandes questiona Saúde sobre 
Campanha de Vacinação contra a Covid-19
“Queremos saber se São Carlos está preparado para essa vacinação”, destacou o vereador

O 
presidente da Câ-
mara Municipal de 
São Carlos, verea-

dor Lucão Fernandes (MDB), 
solicitou informações ao De-
partamento de Vigilância em 
Saúde, da Secretaria Munici-
pal de Saúde, sobre a Cam-
panha de Vacinação contra a 
Covid-19.

De acordo com o parla-
mentar, recentemente, o go-
vernador João Doria anunciou 
a chegada do terceiro lote com 
2 milhões de doses prontas da 
vacina Coronavac, contra o 
coronavírus, desenvolvida em 
parceria com o Instituto Bu-
tantan e que, até o momento, o 
Estado já detém 3,12 milhões 
de doses disponíveis para uso 
imediato tão logo haja autori-
zação da Anvisa (Agência Na-
cional de Vigilância Sanitária). 

“O governador reafirmou 
no dia 14 desse mês, que 
manterá para 25 de janeiro 
a previsão para o começo da 
vacinação contra a COVID-19 
no Estado. Queremos saber 
se São Carlos está preparado 

e das vacinas para a campanha 
contra a COVID-19; se será re-
alizada a ampliação do horário 
das salas de vacinação para a 
administração das doses de 
vacina contra a COVID-19; 
entre outras.

“A produção local também 
já começou, com a chegada 
de matéria-prima para enva-
se e rotulagem na fábrica de 
imunizantes do instituto e o 
diretor do Instituto Butantan, 
Dimas Covas, informou que 
no dia 15 de janeiro, que 
teremos prontas para uso 9 
milhões de doses. No começo 
de fevereiro, 22 milhões de 
doses e, no dia 15 de março, 
outras 15 milhões. Com base 
em todas essas informações é 
importante que tenhamos as 
respostas para nossos ques-
tionamentos e, por fim, saber-
mos se estamos preparados 
para a campanha de vacinação 
contra a COVID-19”, enfati-
zou Lucão Fernandes.

O vereador também quer 
saber se além das Unidades 
de Saúde, será montado ou-

tros pontos na cidade para 
a administração das vacinas 
para a população; se o mu-
nicípio dispõe de insumos 
para a aplicação das doses 
de vacinação, como seringas, 
agulhas, luvas, algodão, caixa 
para descarte das seringas e 
agulhas. “Além disso, a cidade 
tem EPIs [equipamentos de 
proteção individual] em quan-
tidade suficiente para suprir 
necessidade dos trabalhadores 
que estarão atuando durante a 
campanha?”, indagou.

O parlamentar ressalta que 
o objetivo das informações é 
de enaltecer o brilhante tra-
balho da Secretaria Municipal 
da Saúde, em especial, do 
Departamento de Vigilância 
em Saúde no enfrentamento 
da pandemia de COVID-19. 
“Se a gente constatar que há 
a necessidade de buscarmos 
apoio junto aos órgãos compe-
tentes para que se inicie com 
maior celeridade a imunização 
de nossa população, nos colo-
camos à inteira disposição”, 
afirmou.

para essa vacinação”, destacou 
Lucão.

Entre os questionamentos, 
o vereador quer saber se a 
cidade tem local apropriado 

para deixar as doses oriundas 
do Estado aos Municípios para 
a realização da campanha; se 
conta com carro adequado 
para fazer a logística de distri-

buição das doses de vacina às 
Unidades de Saúde; se há em 
todas as Unidades de Saúde 
equipamentos para o armaze-
namento das vacinas de rotina 

O vereador quer saber se a cidade tem local apropriado para deixar as doses oriundas 
do Estado aos Municípios para a realização da campanha

DIVULGAÇÃO

PLANO SÃO PAULO 

SP: 90 bares e festas são autuados 
por descumprir regras sanitárias

AUXÍLIO EMERGENCIAL 

“Serão dezenas de milhares de pessoas 
jogadas na miséria”, alerta Fenae

POR ELAINE PATRICIA CRUZ –
AGÊNCIA BRASIL 

E
ntre os dias 25 e 
27 de dezembro, a 
Vigilância Sanitá-

ria autuou 90 bares e festas 
clandest inas  em todo o 
estado paulista por desres-
peito às regras do Plano São 
Paulo. Segundo o governo 
paulista, foram autuados 
estabelecimentos cujo fun-
cionamento estava proibido 
no estado.

Durante os três dias vigo-
rou a volta de todo o estado 
à Fase 1-vermelha do Plano 
São Paulo, que prevê o fecha-
mento de todo o comércio 
e dos serviços, mantendo 
aberto apenas os que são 
considerados essenciais nas 

áreas de abastecimento, se-
gurança, logística e saúde.

A partir de hoje (28) até o 
dia 31 de dezembro, o estado 
volta à fase 3-amarela. Nes-
ta fase, bares, restaurantes, 
shoppings centers, comércio 
de rua, salões de beleza e 
barbearias podem reabrir, 
mas com limitação de 40% do 
público. Já entre os dias 1º e 3 
de janeiro, o governo paulista 
determinou novo retorno à 
fase vermelha.

O Plano São Paulo, ela-
borado para este momento 
de convivência com a pan-
demia do novo coronavírus, 
é dividido em cinco fases 
que vão do nível máximo 
de restrição de atividades 
não essenciais (vermelho) 
a etapas identificadas como 

controle (laranja), flexibili-
zação (amarelo), abertura 
parcial (verde) e normal 
controlado (azul). 

O descumprimento das 
regras estabelecidas no Plano 
São Paulo prevê multa de até 
R$ 276 mil ao estabelecimen-
to. Se ocorre aglomeração e 
falta de uso de máscara, a mul-
ta é de pouco mais de R$ 5 mil 
por estabelecimento. Pessoas 
que estejam descumprindo 
as regras podem ser multadas 
também em mais de R$ 524.

Pessoas que queiram de-
nunciar estabelecimentos de 
São Paulo por descumprimen-
to das regras sanitárias podem 
ligar para o telefone 0800-
771-3541, disque-denúncia da 
Vigilância Sanitária. A ligação 
é gratuita.

O Plano São Paulo, elaborado para este momento de convivência com a pandemia do novo coronavírus

ROVENA ROSA/AGÊNCIA BRASIL

H
oje (29), cerca 
de 3,2 milhões de 
pessoas nascidas 

em novembro receberão a 
última parcela do Auxílio 
Emergencial Extensão de R$ 
300 e outras 50,3 mil, também 
nascidas no referido mês, 
terão acesso aos últimos paga-
mentos do benefício no valor 
de R$ 600. Amanhã, recebem 
os beneficiários nascidos em 
dezembro. Para o grupo do 
Bolsa Família, os pagamentos 
do auxílio foram encerrados 
no último dia 23 e a partir de 
janeiro estes trabalhadores 
voltam a receber somente o 
valor original da ajuda finan-
ceira.

Os cenários econômico e 
sanitário do país e a decisão 
do governo de encerrar nesta 
quinta-feira (31) o pagamento 
do auxílio emergencial aos 
brasileiros que mais neces-
sitam de amparo do Execu-
tivo preocupam a Federação 
Nacional das Associações do 
Pessoal da Caixa Econômica 
Federal (Fenae). Além do au-
mento dos casos de covid-19 
[já são cerca de 7,5 milhões 
de ocorrências e mais de 191 
mil mortes pela doença], 
projeções feitas por diferen-
tes institutos e especialistas 
apontam para o crescimento 
da inflação e do desemprego 
no Brasil.

“Serão dezenas de mi-
lhares de pessoas jogadas na 
miséria”, alerta o presidente 
da Fenae, Sergio Takemoto, 
ao observar que a federação 
sempre defendeu a manuten-

ção do auxílio emergencial 
em R$ 600 mensais e en-
quanto durarem os efeitos da 
pandemia. De acordo com os 
calendários de pagamentos 
de hoje (28) e amanhã (29), 
os valores do benefício serão 
creditados em poupança so-
cial digital da Caixa; mas, os 
saques só estarão liberados a 
partir de 25 de janeiro.

“Quem mais sofre e con-
tinuará padecendo com esta 
crise sem precedentes e 
que tende a se arrastar no 
próximo ano é a população 
mais vulnerável”, ressalta o 
presidente da Fenae. “Nosso 
entendimento foi sempre 
para a continuidade do bene-
fício até que a economia te-
nha horizontes mais claros”, 
defende Takemoto.

POBREZA
Após o Fundo Monetário 

Internacional (FMI) afirmar 
que o fim do auxílio emergen-
cial pode fazer com que o Brasil 
alcance a marca de 24 milhões 
de pessoas em situação de ex-
trema pobreza [renda mensal 
até R$ 155], o pesquisador 
Vinícius Botelho, do Instituto 
Brasileiro de Economia da Fun-
dação Getúlio Vargas (Ibre/
FGV), divulgou, na última 
semana, a projeção de que 17 
milhões de brasileiros estarão 
nessa condição a partir do pró-
ximo mês de janeiro.

Segundo o estudo, isto re-
presentará 26,2% da população. 
Em setembro deste ano, mês 
seguinte à redução do valor do 
auxílio pela metade, tal percen-
tual ficou em 18,3%.

Domingo, 16
janeiro de 2022
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TOR apreende mais de R$ 545 mil em dinheiro 
em fundo falso de pick-up na Washington Luís

ESTELIONATO

Idosa leva golpe e perde R$ 22.394,00

Dos dois indivíduos detidos, um 
dos acusados afirmou que estaria 
realizando o transporte de valores para 
um chinês da Capital Paulista

Diante da baixa quilome-
tragem do veículo e a suspeita 
levantada, o protetor foi des-
montado pelos PMs, que loca-
lizaram na parte lateral direita 
da pick-up diversos pacotes, 
estando estes recheados com 
dinheiro e envoltos de plástico 
filme.

Após a localização do 
material, os policiais milita-
res rodoviários questionaram 
o motorista do JEEP Com-
pass, que então assumiu ser o 
responsável pelo transporte, 
onde afirmou que já havia 
realizado em outras vezes o 
transporte de valores para 
um ‘chinês’ de São Paulo, e 
na ocasião tinham como des-
tino um local não apontado 
na cidade de São José do Rio 
Preto (SP).

Detidos, os dois homens, 
os veículos e a quantia total 
de R$ 545.390,00, foram enca-
minhados até a Delegacia da 
Polícia Federal em Piracicaba 
(SP), onde um dos acusados 
foi autuado pelo crime con-
tra a economia popular e 
recolhido.

Reportagem: Jean Guilherme

D
ois homens foram 
detidos e um deles 
acabou sendo preso 

diante da prática do crime 
contra a economia popular, 
no decorrer da última quinta-
-feira (13), após mais de R$ 
545 mil em dinheiro, ter sido 
localizado em um fundo falso, 
nas dependências do com-
partimento de cargas de uma 
pick-up Fiat Strada, durante 
uma abordagem na Rodovia 
Washington Luís (SP-310).

O fato ocorreu na altura 
do Km-171 da malha rodo-
viária no município de Rio 
Claro (SP), onde segundo 
consta, durante um patru-
lhamento preventivo, uma 
equipe de militares se depa-
rou com a pick-up, que estaria 
sendo acompanhada por um 

automóvel JEEP Compass.
Ao verificar que o moto-

rista da Fiat Strada estaria 
apresentando bastante ner-
vosismo ao notar a presença 
do policiamento, de imediato 
foi dada ordem de parada ao 
indivíduo, e logo à frente, 
em ato continuo, também 
foi contido para melhor 
averiguação o condutor do 
segundo veículo que seguia 
logo atrás.

Em questionamentos rea-
lizados ao condutor da pick-
-up, o averiguado apresentou 
informações desencontradas, 
o que motivou uma diligência 
detalhada junto ao veículo, 
sendo então verificado que 
o protetor do compartimento 
de cargas não era o original 
da montadora, diante dos 15 
mil quilômetros apenas per-
corridos pelo automotor.

CHIBARRO

Dupla rouba carga 
milionária na SP-310

A 
P o l í c i a  C i v i l 
d e  A r a r a q u a -
r a - S P    deve r á 

investigar um golpe apli-
cado contra uma senhora 
de  75 anos, moradora no 
jardim Residencial Santa 
Mônica (região do Jardim 
Morumbi), a qual   perdeu 
R$ 22.394,00.

De acordo com boletim 
de ocorrência, registrado 
na   quinta-feira (13-01-
2022), a mulher relatou que 
seu telefone fixo tocou na 
tarde de quarta-feira (12) e 
do outro lado, um indivíduo 
desconhecido informou que 
era da ouvidoria de uma 
instituição bancária. 

O bandido que se dizia 
funcionário do banco, disse 
para a idosa que o cartão 
dela havia sido clonado e 

alguém teria tentado  adqui-
rir um celular na cidade de 
Blumenau, no estado de 
Santa Catarina.

Em seguida, o homem 
explicou um passo a passo 
para que a cliente pudesse 
bloquear o cartão.

Através das orientações, 
a mulher instalou um apli-
cativo, e ao abrir , seu celu-
lar foi instantaneamente 
bloqueado pelo golpista. 
Logo após, a idosa teve sub-
traído de sua conta bancá-
ria o valor de R$ 22.394,00, 
que foi transferido de sua 
conta poupança para sua 
própria  conta  corrente 
antes da subtração. 

A  v í t i m a  a o  to m a r 
conhecimento da movimen-
tação bancária, registrou 
boletim de ocorrência.

TRÁFICO

GM apreende droga

A
   Polícia  Civi l 
de Araraquara-
-SP  deverá inves-

tigar um roubo de uma carga 
milionária ocorrido nesta 
madrugada de sexta-feira, 14 
de janeiro de 2022, em um 
posto de combustíveis situado 
na rodovia  Washington Luís, 
região do Chibarro.

Segundo informações, o 
motorista do caminhão foi 
rendido por dois marginais 
por volta das 3:00.  O cami-
nhão estava carregado de 
energéticos da marca Monster 
e a carga estava avaliada em 
mais de 167 milhões de reais.

O caminhão havia sido 
carregado em Potirendaba e 
estava com destino a Jundiaí. 
No local, segundo a vítima, 

dois criminosos se aproxi-
maram, perguntaram sobre a 
carga e na posse de uma arma 
de fogo anunciaram o roubo. 
A vítima foi forçada a subir no 
caminhão, enquanto era man-
tida  refém dentro da cabine e 
o outro bandido saiu dirigindo 
pela  Rodovia Washington Luís, 
no sentido São Carlos.

Ainda na SP-310, a  vítima 
foi transferida para um veículo 
Renault Sandero e depois aban-
donada  próximo a um ponti-
lhão na SP-255, no município 
de Guatapará. Depois o moto-
rista pediu ajuda e o  roubo foi 
registrado em boletim de  ocor-
rência em Araraquara. A Dele-
gacia de Investigações  Gerais  
(DIG) de Araraquara deverá 
investigar o roubo.

P
or volta das 20:25 de 
quinta-feira, 13-01-
202,  a Guarda Muni-

cipal apreendeu droga na Rua  
MARTINS LUTERKING, 
ba irro  Boa  Vis ta ,  São 
Carlos-SP.

De acordo com infor-
mações, a equipe da GAM,  
recebeu denúncia de tráfico 
de drogas, via CCO, na Rua 

Martins Luterking e quando lá 
chegou  avistou um homem de 
33 anos em atitude suspeita.  
Ele ao ver a viatura se levan-
tou e  começou a bater no por-
tão de uma casa. 

 Diante da fundada sus-
peita, foi efetuado a aborda-
gem e com o suspeito encon-
trada a quantia de R$  56,25, 
(cinquenta e seis reais e vinte 

e cinco centavos) e próximo 
a ele, em uma lixeira foram 
localizadas   76 pedras   de 
crack, dentro de uma caixa 
de cigarros e R$ 27,95 (vinte 
e sete reais e noventa e cinco 
centavos).  

O suspeito foi encami-
nhado à Central de Polícia 
Judiciária, onde foi qualificado 
e liberado.

MARIA DA PENHA

Mulher apanha do marido

U
m indivíduo de 36 
anos foi preso por 
violência domés-

tica na noite de quinta-feira, 
13-01-2022, na Avenida Nel-
son Orlandi, bairro Cidade 
Aracy, São Carlos-SP.

De acordo com boletim de 
ocorrência, a Polícia Militar 
foi acionada para atender uma 
briga de casal. Os policiais rela-
taram que quando chegaram a 
residência tomaram conhe-
cimento que  L.M.C.R, de 35 
anos, teria chegado em casa 
bêbado e agredido a mulher 
nas pernas com uma barra de 
ferro. O motivo das agressões, 
é que a vítima de 34 anos, teria 
saído para trabalhar e deixado 
a criança com uma cuidadora. 

O tal marido não quer que ela 
saia para trabalhar e por isto 
teria cometido o ato. A mulher 
disse ainda que o marido havia  
dito que iria matá-la quando 
ela estivesse dormindo. A PM 
deteve o sujeito e encaminhou 
a ocorrência para a Central de 

Polícia Judiciária. O delegado, 
Dr. Rubens Venâncio Feitosa 
autuou o sujeito em flagrante 
na Lei Maria da Penha e arbi-
trou fiança no valor de R$ 
1.212,00, como não foi paga, 
o mesmo foi ver o sol nascer 
quadrado.

D4Sign abc15cc9-bbd8-46a2-8c64-8ac2b1e9a6ef - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.



AA     Terça-feira, 29
Dezembro de 2020

www.jornalpp.com.br
B-3ECONOMIA

Av. São Carlos, 2690 - Centro  (16) 3416-4854

Estamos de Volta

@hotelanaca

Diárias
Á Partir

Mercado prevê 
que inflação 
ficará em 
4,39% este ano
Indicador ultrapassa centro da meta de 
inflação, definida pelo Conselho Monetário 
Nacional para este ano, de 4%

O 
Banco Central (BC) 
manteve a estimati-
va do Índice Nacio-

nal de Preços ao Consumidor 
Amplo (IPCA – a inflação 
oficial do país) em 4,39%, em 
relação à semana passada, de 
acordo com informações di-
vulgadas pelo Boletim Focus. 
Com periodicidade semanal, o 
documento reúne as projeções 
para os principais indicadores 
da economia.

O indicador ultrapassa o 
centro da meta de inflação, de-
finida pelo Conselho Monetá-
rio Nacional para este ano, de 

4%. Se considerada a margem 
de 1,5 ponto percentual para 
cima ou para baixo, o índice, 
porém, permanece dentro da 
meta, já que pode variar de 
2,5% a 5,5%.

A projeção para 2021 
foi reduzida, de 3,37% para 
3,34%. Já o índice esperado 
para 2022 e 2023 permaneceu 
inalterado, de 3,50% e 3,25%, 
respectivamente.

Outro parâmetro adotado 
pelo mercado financeiro é a 
taxa básica de juros, a Selic, 
que consiste no principal ins-
trumento usado pelo BC para 

Semanalmente, Boletim Focus do Banco Central reúne projeções para
 principais indicadores da economia

MARCELO CASAL/ABR

como o risco de inadimplên-
cia, a margem de lucro e des-
pesas administrativas.

Quando o Copom aumenta 
a taxa básica de juros, a fina-
lidade é conter a demanda 
aquecida, e isso causa reflexos 
nos preços porque os juros 
mais altos encarecem o cré-
dito e estimulam a poupança. 
Quando a Selic é mantida, o 
comitê considera que ajustes 
anteriores foram suficientes 
para manter a inação sob 
controle.

PIB
O mercado financeiro 

manteve em 4,40% o valor 
referente à retração da eco-
nomia, mensurada a partir do 
Produto Interno Bruto (PIB), 
que resulta da soma de todas 
as riquezas do país. A expecta-
tiva de crescimento para 2021, 
por sua vez, permaneceu sem 
ajustes, em 3,5%. Para os anos 
de 2022, o ajuste é 3,46% para 
3,49%, enquanto manteve em 
2,50% para 2023.

Segundo o boletim Focus, 
a cotação do dólar para o final 
deste ano apresentou leve 
queda, de R$ 5,15 para R$ 
5,14. Para o m de 2021, o BC 
manteve em R$ 5, enquanto 
diminuiu de R$ 4,98 para R$ 
4,95 o valor estimado para 
2022.

alcançar a meta de inação. 
Nesta edição, a taxa prevista 
para 2021 foi elevada de 3% 
para 3,13% ao ano.

Quanto a 2022 e 2023, a 
expectativa é de que seja de 
4,5% ao ano e 6% ao ano.

No último dia 9, o Co-
mitê de Política Monetária 
(Copom) do BC anunciou a 
decisão, tomada em unani-
midade, de manter a Selic em 
2% ao ano. A redução da Selic 
favorece o barateamento do 

crédito e leva a um menor 
controle da inação, o que esti-
mula a produção e o consumo. 
Apesar disso, os bancos consi-
deram também outros fatores 
na hora de definir os juros 
cobrados dos consumidores, 

NAÇÕES UNIDAS

Sancionado remanejamento de R$ 3,3 bi a órgãos internacionais

U
m remanejamento 
de recursos do Or-
çamento de 2020 

evitará que o Brasil que ina-
dimplente com organismos 
internacionais. O presidente 
Jair Bolsonaro sancionou pro-
jeto de lei com crédito suple-
mentar, que realoca recursos.

Os recursos virão de dota-
ções orçamentárias cancela-
das, sem impacto para outros 
programas do governo. Por 
envolver remanejamento de 
verbas, o crédito suplementar 

não tem impacto no cum-
primento do teto federal de 
gastos.

Com a sanção do crédi-
to, o Brasil afastou o risco 
de ficar inadimplente com 
a Organização das Nações 
Unidas (ONU). Caso o go-
verno brasileiro não pagas-
se a dívida até o m do ano, 
o país correria o risco de 
perder direito de voto nas 
Nações Unidas em 2021. O 
Brasil tinha de pagar pelo 
menos US$ 113,5 milhões 

de uma dívida de US$ 390 
milhões com a ONU para 
não ser afetado.

Além da ONU, o remane-
jamento cobrirá dívidas com 
a Organização dos Estados 
Americanos (OEA) e cerca 
de 30 organismos internacio-
nais. O crédito suplementar 
também beneficia órgãos 
nacionais, como o Instituto 
Nacional de Colonização e 
Reforma Agrária (Incra) e o 
Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística (IBGE).

PANDEMIA

Japão se divide sobre 
ajustes a estímulo econômico

Brasil 
afastou o 
risco de ficar 
inadimplente 
com a 
Organização 
das Nações 
Unidas

LUKAS JACKSON/REUTERSD/ABR

A
s autoridades do 
Banco do Japão 
(BOJ, na sigla em 

inglês) estavam divididas 
em relação a até onde ir no 
ajuste de seu programa de es-
tímulo, com alguns pedindo 
uma revisão de sua estratégia 
para atingir 2% de inflação, 
mostrou um resumo das 
opiniões compartilhadas na 
reunião de revisão de juros 
de dezembro.

O exame da política mo-
netária se concentrará em 
ajustar as compras do BOJ de 
fundos negociados em bolsa 
(ETF, na sigla em inglês) e 
operações para controlar a 
curva de juros, de acordo com 
o resumo da reunião de 17 e 
18 de dezembro, divulgado 
nesta segunda-feira.

O presidente do BOJ, Ha-
ruhiko Kuroda, disse que a 
revisão da política monetária 

não levará a grandes mudan-
ças no controle da curva de ju-
ros, e, em vez disso, focará no 
ajuste minucioso da estrutura 
para torná-la mais sustentável.

Mas alguns membros do 
conselho do BOJ pediram 
uma revisão mais ambiciosa, 
já que o impacto da Covid-19 

no crescimento aumentou os 
temores de um retorno à de-
flação, mostrou o documento.

“Para evitar um retorno à 
deflação, o BOJ deve avaliar 
sua estratégia, ferramentas e 
comunicação para atingir sua 
meta de preço”, mostrou uma 
opinião citada. 

Haruhiko Kuroda disse que revisão da política monetária não levará a 
grandes mudanças no controle da curva de juros

DIVULGAÇÃO

Domingo, 16
janeiro de 2022

D-8

Estudo apresenta novo 
alvo terapêutico para 
o tratamento da sepse
Trabalho foi conduzido no Centro de 
Pesquisa em Doenças Inflamatórias – um 
Centro de Pesquisa, Inovação e Difusão 
da FAPESP sediado na Faculdade de 
Medicina de Ribeirão Preto

que são tóxicas tanto para 
os patógenos quanto para as 
células do organismo.

“Neste novo trabalho, nós 
desvendamos o mecanismo 
que possibilita a liberação das 
NETs, no qual a gasdermina D 
está diretamente envolvida. 
Além disso, mostramos que, 
ao impedir os neutrófilos de 
liberar essas redes pela ini-
bição da gasdermina D, con-
seguimos reduzir o nível de 
lesão tecidual e melhorar o 
prognóstico”, conta Silva.

METODOLOGIA
Parte dos experimen-

tos foi feita com leucóci-
tos isolados de pacientes 
com sepse internados há 24 
horas – sendo 12 homens 
e 12 mulheres. As análises 
feitas em microscópio con-
focal mostraram as NETs 
sendo liberadas in vitro por 
grande parte dessas células. 
Os testes também indica-
ram que nos neutrófilos dos 
pacientes havia uma grande 
quantidade de gasdermina D 
na forma ativa – assim como 
foi observado nos neutrófi-
los isolados de camundongos 
sépticos.

“A gasdermina D é uma 
proteína formadora de poros. 
Trabalhos anteriores mostra-
ram que, quando essa molé-
cula é ativada na célula, ela 
forma poros [buracos] na 
membrana nuclear que per-
mitem a saída do material 
genético para o citosol. Em 
seguida, outros poros são 
abertos pela gasdermina D na 
membrana plasmática, possi-
bilitando a liberação de todo 

Karina Toledo/Agência 
FAPESP

U
ma nova estratégia 
para prevenir com-
plicações associa-

das à sepse foi apresentada 
por pesquisadores da Univer-
sidade de São Paulo (USP) 
e colaboradores em artigo 
publicado na revista Blood.

A proposta é inibir a ação 
de uma proteína chamada gas-
dermina D, o que os autores 
mostraram ser possível com 
um medicamento já aprovado 
para uso humano e original-
mente indicado para comba-
ter a dependência de álcool: o 
dissulfiram.

O trabalho foi condu-
zido no Centro de Pesquisa 
em Doenças Inflamatórias 
(CRID) – um Centro de Pes-
quisa, Inovação e Difusão 
(CEPID) da FAPESP sediado 
na Faculdade de Medicina de 
Ribeirão Preto (FMRP-USP).

“Já sabemos que a droga é 
segura, pois está em uso desde 
os anos 1950, e estamos pro-
pondo seu reposionamento 
para o tratamento da sepse. 
Vimos que funciona nos testes 
in vitro e em animais. Agora 
é necessário um ensaio clí-
nico para avaliar sua eficácia 
em pacientes sépticos”, diz 
à Agência FAPESP Camila 

Meirelles Silva, pós-douto-
randa no CRID e primeira 
autora do artigo.

Popularmente conhecida 
como “infecção generali-
zada”, a sepse é, na verdade, 
uma inflamação sistêmica 
comumente desencadeada 
por uma infecção bacte-
riana que saiu de controle. 
Na tentativa de combater os 
patógenos, o sistema imune 
acaba prejudicando o próprio 
organismo. Nas formas mais 
graves, os pacientes desen-
volvem lesões que compro-
metem o funcionamento de 
órgãos vitais, principalmente 
o pulmão.

Em trabalhos anteriores, 
a equipe do CRID já havia 
revelado que um mecanismo 
imune conhecido como “rede 
extracelular liberada por 
neutrófilos” (NET, na sigla 
em inglês) está diretamente 
envolvido nas lesões tecidu-
ais em pacientes com sepse. 
Como o próprio nome sugere, 
a NET é uma estratégia de 
defesa usada principalmente 
pelo neutrófilo, um tipo de 
leucócito capaz de fagocitar 
bactérias, fungos e vírus. Em 
algumas situações extremas, 
essa célula imune morre e 
o material existente em seu 
núcleo é lançado para o meio 
externo na forma de redes, 

com sepse foram tratados com 
dissulfiram e sua evolução foi 
comparada com a de roedo-
res não tratados. Nos animais 
que receberam a droga, obser-
vou-se menos lesão tecidual 
(incluindo menos edema pul-
monar), menor quantidade de 
NET no sangue e melhora no 
prognóstico (60% sobrevive-
ram, contra 20% no grupo não 
tratado).

Os resultados desperta-
ram interesse na comunidade 
científica e motivaram um 
comentário também publi-
cado na Blood pelos pesqui-
sadores da Alemanha Mak-
sim Klimiankou (University 
Hospital Tuebingen) e Julia 
Skokowa (University Hospital 
Tuebingen).

“Os neutrófilos exercem 
múltiplas defesas contra 
patógenos, incluindo fagoci-
tose, produção de espécies 
reativas de oxigênio, secre-
ção de enzimas bactericidas e 
formação de NETs. E os neu-
trófilos pagam um alto preço 
por todas essas ações defen-
sivas – morrendo durante o 
processo de digerir, neutra-
lizar e matar invasores. No 
entanto, nem tudo é perfeito 
nessa linha de defesa – é 
quase impossível regular o 
grau de ativação dos neutró-
filos. Uma vez ativados, eles 
frequentemente exibem fenó-
tipos hipersensíveis, causando 
efeitos deletérios tanto no 
local da inflamação quanto 
sistemicamente, desempe-
nhando um papel essencial 
no início do processo de dis-
função de múltiplos órgãos e 
na letalidade da sepse. Atacar 
os mecanismos responsáveis 
pelos efeitos deletérios dos 
neutrófilos durante a sepse, 
preservando outras funções 
dessas células, pode represen-
tar uma terapia valiosa”, afir-
mam os alemães na revista.

Os resultados da pesquisa 
foram tema de um podcast 
produzido pela equipe da 
Blood.

esse conteúdo para o meio 
extracelular. Nós comprova-
mos que na sepse a proteína 
também atua dessa forma”, 
relata Silva.

Os experimentos in vivo 
foram feitos com camundon-
gos submetidos a um procedi-
mento para induzir um quadro 
de sepse. Parte dos animais 
expressava normalmente a 
gasdermina D. Outro grupo 
era composto de roedores 
geneticamente modificados 
para não produzir essa pro-
teína em nenhuma célula do 
corpo (camundongos nocaute 
para gasdermina D).

“Quando induzimos a 
sepse, observamos que os 
animais nocaute produziam 
menor quantidade de NET, 
desenvolviam menos lesão 
de órgãos [não apresenta-
ram edema pulmonar, ao 
contrários dos demais] e 
sobreviviam mais”, conta a 
pesquisadora.

Testes in vitro com as 
células dos camundongos 
nocaute confirmaram que, 
mesmo na presença de LPS 
– molécula presente na mem-
brana de bactérias patogênicas 
que o sistema imune costuma 

interpretar como um sinal de 
perigo –, os neutrófilos não se 
rompem e não liberam suas 
armadilhas.

TESTES DE INIBIÇÃO
Dados da literatura cientí-

fica já indicavam que o dissul-
firam tem a capacidade de se 
ligar à gasdermina D e impe-
dir que a proteína forme poros 
nas membranas das células. 
Com base nessas evidências, 
os cientistas do CRID decidi-
ram testar o efeito da droga no 
contexto da sepse – doença 
para a qual ainda não existe 
um medicamento específico.

Nos testes in vitro, os 
pesquisadores observaram 
que, após o tratamento com o 
fármaco, tanto os neutrófilos 
humanos quanto os de camun-
dongo paravam de liberar as 
NETs quando estimulados 
com LPS.

Em outro experimento, 
os neutrófilos isolados de 
pacientes sépticos foram incu-
bados com o medicamento 
e foi possível observar que 
o tratamento inibiu o pro-
cesso de liberação das redes 
neutrofílicas.

Por último, camundongos 
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