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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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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.
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DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

CORONAVÍRUS

São Carlos 
confirma 

33ª morte
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Brasil supera 
111 mil óbitos
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Contágio 
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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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Recape 
chega à Vila 
Bandeirantes
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Cães de 
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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
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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.

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
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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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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
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Contágio 
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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
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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

PÁGINA A8

FOTO: AGÊNCIA BRASIL/EBC

AIRTON GARCIA ASSINA CONTRATO DE 
R$ 1,3 MILHÃO PARA RECAPEAMENTO 
São 4 convênios, assinados com Caixa Econômica Federal, para dar 
continuidade ao serviço de recapeamento e à reforma de quadra esportiva

O prefeito Airton Garcia recebeu 
na tarde de ontem, no Paço Municipal, 
o gerente executivo de Governo da 
Caixa Econômica Federal, Celso Edu-
ardo Moreno Nucci e Cleber Edilson 
Sartori, supervisor de filial, para assinar 

quatro convênios com a instituição para 
dar continuidade ao serviço de recape-
amento e para a reforma de uma quadra 
esportiva, um investimento total de R$ 
1,3 milhão. Todos os recursos são pro-
venientes de emendas parlamentares, 

sendo R$ 481.104,00 para recapea-
mento de vias, emenda do deputado 
federal Marcos Pereira; R$ 432.655,00 
também para recapeamento de vias 
públicas, emenda do deputado federal 
Celso Russomanno; R$ 238.856,00 para 

recuperação de vias públicas, emenda 
do deputado federal Guilherme Mussi e 
R$ 238.750,00 para construção de uma 
quadra esportiva, emenda do deputado 
federal Davi Soares.

PÁGINA A3

Vacinação em 
crianças começa 

hoje em São Carlos
A Secretaria Municipal de 

Saúde informa que a partir 
de hoje o município inicia a 
vacinação contra a Covid-19, 
com doses pediátricas da Pfi-
zer, em crianças indígenas, 
quilombolas, com deficiências 
(PCD) e comorbidades de 5 a 
11 anos.

A vacinação será feita 

somente nas Unidades Bási-
cas de Saúde da Vila São José, 
Cidade Aracy, Redenção, 
Santa Felícia e Vila Isabel, 
das 8h às 16h. em todas as 
unidades de segunda a sex-
ta-feira. São Carlos recebeu 
1.060 doses pediátricas para 
dar início à campanha.

PÁGINA A5

R. BONITO

Município lidera 
vacinação 
infantil contra 
Covid-19

A imunização infantil 
contra a Covid-19 teve iní-
cio na manhã de ontem na 
cidade. Nesta primeira fase 
de vacinação, o lote de doses 
recebido será destinado às 
crianças com comorbidades 
e deficiências.

PÁGINA A7

PISCINA/ARACY
Dr. Lenon Tiossi faz exames 
médicos gratuitos para crianças

O médico pneumologista 
Lenon Tiossi, a convite do 
diretor da Secretaria de 
Infância e Juventude, Lean-
dro Guerreiro, realizou, de 
forma voluntária, mais de 
100 exames médicos em 
crianças e adolescentes 

interessados em utilizar a 
piscina do Centro da Juven-
tude do Cidade Aracy. O 
médico ressaltou que foi uma 
honra poder fazer os exames, 
relembrando um pouco da 
sua infância.

PÁGINA A4

IBATÉ

Saúde recebe 190 doses da vacina pediátrica da Pfizer
O município recebeu no 

domingo 190 doses da vacina 
pediátrica da Pfizer, con-
tra a Covid-19, destinadas a 
crianças de 5 a 11 anos. De 
acordo com o Plano Estadual 

de Imunização (PEI), nesta 1ª 
etapa da campanha, crianças 
de 5 a 11 anos com comorbi-
dades, deficiência, indígenas 
e quilombolas terão priori-
dade. A secretaria definiu que 

a vacinação será feita a partir 
de amanhã no PSF do Jardim 
Icaraí e Jardim Cruzado I, das 
9h às 15h. O atendimento será 
de segunda a sexta-feira.

PÁGINA A8

ITIRAPINA 
Aberto Centro de 
Atendimento aos Sintomáticos 
Respiratórios e Gripais

PÁGINA A7

PORTO FERREIRA
Meio Ambiente & Zeladoria terá 
quase R$ 300 mil em emendas

PÁGINA B1

ÁGUAS RASAS
Neurocirurgião 
alerta para 
riscos do 
mergulho

“No mergulho, a pessoa 
sofre um traumatismo da 
cabeça no fundo da piscina 
e, com isso, faz uma lesão na 
coluna cervical. E essa lesão 
pode causar uma série de con-
sequências neurológicas, que 
vão desde a redução dos movi-
mentos até a perda total dos 
movimentos dos dois braços 
e duas pernas, condição que 
chamamos de tetraplegia”, 
adverte Danillo Vilela, coor-
denador do Serviço de Neuro-
cirurgia da Santa Casa.

PÁGINA A6

‘PARA ELAS’

Aplicativo 
impulsiona 
entrada de 
mulheres 
no mercado 
de trabalho

O aplicativo ‘Para Elas’ é 
uma ferramenta que incentiva, 
prepara e auxilia mulheres que 
desejam entrar ou se recolocar 
no mercado de trabalho. Pro-
jeto desenvolvido por grupo de 
estudantes da Escola Técnica 
Estadual (Etec) Professora 
Marinês Teodoro de Freitas 
Almeida, de Novo Horizonte, 
foi o 2º colocado na 4ª edição 
do Hackathon Acadêmico, da 
Robótica Paula Souza.

Os projetos participan-
tes do desafio apresentaram 
soluções para alguns dos 
objetivos que constam da 
Agenda 2030 da instituição 
internacional.

PÁGINA A4

SIMPLES
Empresas podem 
ganhar 2 meses 
para regularizar 
débitos

Os negócios de pequeno 
porte e os microempreendedo-
res individuais (MEI) poderão 
ganhar mais dois meses para 
regularizarem os débitos com 
o Simples Nacional – regime 
especial de tributação para 
micro e pequenas empresas. 

PÁGINA B4
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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

Terça-feira, 18
janeiro de 2022

Relatório do Fórum Econômico Mundial conclui que oitenta e cinco 
milhões de funções serão substituídas até 2025. Os avisos não deixaram 
de ser emitidos pelos futurólogos e pelos analistas das tendências para o 
amanhã. A automação vai acabar com inúmeros empregos, assim como 
já acabou em todos os setores, inclusive na agricultura. 

O lado ruim de tudo isso é que sobram trabalhadores e faltam empre-
gos. Mas o trabalho surge de outras formas. Sempre haverá necessidade 
de seres humanos, mas a qualificação que a educação formal oferece é 
insuficiente para garantir subsistência digna. 

Quem tem noção das coisas e juízo – coisa rara em nossos dias – tem 
de investir naquilo que já nasceu conosco: habilidades comportamentais. 
No afã de adestrar o aluno para decorar informações – hoje localizáveis 
instantaneamente nos Google disponíveis – e não fazê-los pensar, a 
escola tradicional se esqueceu das competências socioemocionais.

Contudo, serão elas que garantirão a sobrevivência das novas gera-
ções. Resiliência, comunicação, empatia, liderança, autogestão, são as 
chamadas “soft skills”, essenciais e – o que é melhor – todas poten-
cialmente extraíveis da própria natureza humana. É só recordar da 
parábola dos talentos. Todos nascemos com algum talento e inúmeros 
defeitos. Estes devem ser combatidos, aquele, lapidado, estimulado e 
desenvolvido.

O mundo precisa de humanos. Mas humanos mesmos: aqueles capa-
zes de se colocar no lugar do outro, de sentir suas dores, de incorporar 
seus anseios, necessidades e angústias. Espírito de equipe, relaciona-
mento interpessoal, paciência para ouvir. É o mundo “VUCA”, do qual 
já ouvimos falar: sigla das iniciais em inglês para volatility, uncertainty, 
complexity e Ambiguity: volatilidade, incerteza, complexidade e ambigui-
dade. Os robôs não conseguem ainda – um dia talvez venham a conse-
guir! – responder a situações voláteis, incertas, complexas e ambíguas. 

Um estudo da Universidade de Stanford apurou que 85% do sucesso 
deriva de atitudes positivas, só 15% têm relação com “hard skills”, trei-
nadas na escola tradicional. 

Como começar? Investir naquilo em que você já é bom. Combater 
os pontos fracos. Ter curiosidade e uma vontade imensa de aprender 
coisas novas e conhecer gente nova. Computador ainda não faz isso. 
Será que um dia chegará a tanto?

*José Renato Nalini é reitor da uniregistral, docente da pós-gra-
duação da Uninove e Presidente da Academia Paulista de Letras 

– 2021-2022. 
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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
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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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“Governo cumpre a promessa de garantir vacinas para todos”
Ciro Nogueira (Casa Civil) sobre 20 milhões de doses pediátricas 

a serem distribuídas

PEm 2021, 134 ‘perseguidos’ 
pediram dinheiro
A indenização por “perseguição 
política”, que fez a fortuna de 
muitos malandros, ganhou abor-
dagem técnica desde 2019. Com 
isso, a maior parte foi negada. 
Durante todo o ano de 2021, ape-
nas 134 pessoas se aventuraram 
a tentar arrancar algum dos cofres 
públicos alegando danos sofridos 
em razão da oposição ao regime 
militar. Desde que isso foi criado, 
em 2002, foram 79,1 mil tentati-
vas, 74,9 mil delas malandras, que 
acabaram arquivadas. Mas 3,7 mil 
ainda aguardam análise. 

Treze voluntários
A Comissão de Anistia é composta 
de 13 voluntários, que examinam 
os processos e submetem seus 
pareceres a votação do colegiado.

#negaComissão
Já em fase de finalização são 458 
processos que pedem reparo do 
Estado por “perseguição”. A expec-
tativa é que todos sejam negados.

3,6 mil portarias
Balanço da ministra Damares 
Alves (Mulher, Direitos Humanos) 
indica que em 2021 saíram 3,6 mil 
portarias de decisão técnica sobre 
anistia.

Um homem de bem
Um dos autores mais perseguidos, 
Millôr Fernandes se negou a pedir 
“anistia”. Disse ter feito militância 
contra o regime e não investimento.

Existe risco em vacinar 
crianças, mas é mínimo
As discussões em torno da vacina-
ção de crianças, assim como outras 
na rede, provoca paixões e fecha 
portas à nuance. Fatos, no entanto, 
são inegáveis: a Mayo Clinic, dos 
maiores e mais importantes centros 
médicos acadêmicos dos EUA, con-
firma em seu site que houve alta de 
casos de miocardite e periocardite 
no país, especialmente em meninos 
de 12 a 17 anos, após a aplicação 
de vacinas mRNA. Estudo citado 
pela Mayo, entretanto, traz apenas 
54 casos por milhão de doses.

Situação perigosa 
A miocardite é a inflamação do 
músculo do coração e a periocar-
dite, inflamação da membrana em 
volta do coração.

100% de um
Apesar da probabilidade mínima, é 
preciso entender quem tem receio. 
Afinal, para quem sofre a perda, a 
estatística é o que menos importa.

Vem mais por aí
A discussão sobre vacinar ou não 
crianças de 5 a 11 anos foi só um 

prenúncio do que deve ocorrer se a 
faixa etária for reduzida ainda mais.

Denúncia grave
Presidente nacional do Cidadania, 
o ex-deputado Roberto Freire acu-
sou o ministro da Saúde, Marcelo 
Queiroga, de “tirar do ar o sistema 
de dados da Saúde” para “fazer o 
jogo eleitoral de Bolsonaro”.

Omissão é recado
No Amapá, ao discursar, o pre-
sidente Jair Bolsonaro encheu a 
bola do senador Lucas Barreto 
(PSD) e do deputado Acácio Fava-
cho (Repub). O lamentável Davi 
Alcolumbre (DEM) foi solenemente 
ignorado.

Ponto de romaria
O ex-presidente Michel Temer é 
ponto de romaria de políticos do 
MDB, que lhe pedem conselhos. Na 
sexta, ele almoçou com o prefeito 
de Porto Alegre, Sebastião Melo, 
e o ex-deputado Marcelo Barbieri.

Duas ideologias
O Brasil registrou, segundo o 
Worldometer, 2,9 mortes por covid 
a cada mil habitantes durante a 
pandemia e a Argentina 2,6. A 
maior diferença da abordagem foi 
econômica: inflação de 10% e 51%, 
respectivamente.

Interferência confirmada
A agência de inteligência do Reino 
Unido MI5 avisou ao parlamento 
de lá que Christine Ching Kui Lee, 
espiã com laços ao Partido Comu-
nista Chinês, está trabalhando para 
“interferir no processo político” do 
país.

Vanguarda desde sempre
Desde o voo do 14-Bis, o Brasil 
desenvolve tecnologia de ponta 
ligada à aviação e a FAB anunciou 
o sucesso nos testes iniciais dos 
motores hipersônicos scramjet-
-waverider, cuja previsão é atingir 
até 12 mil km/h

Muitas risadas
A polícia de Palm Beach, na Flórida 
(EUA), investiga a distribuição de 
panfletos para turistas com placas 
de Nova York ou da Califórnia com 
slogans anti-lacradores: “se você é 
lacrador, volte para casa”.

Outros tempos
EUA comemoram nesta segunda o 
Dia de Martin Luther King, ativista 
que tinha o sonho de que as pes-
soas não seriam julgadas pela cor 
da pele. Hoje em dia seria acusado 
de “passador de pano” ou até pior.

Pensando bem...
... o primeiro mês do ano está termi-
nando, mas as férias parlamentares 
estão no auge.

RESISTÊNCIA DE AMADORES
Nos tempos de chumbo de 1964, Leonel Brizola confiou ao amigo Danilo Groff 
a missão de mobilizar aviões para transportar ao Rio Grande do Sul o maior 
número possível de interessados em resistir ao golpe militar. Certo de que 
estavam grampeados, Brizola combinou falar apenas em código, ao telefone. 
De fato, ao ligar dias depois, Groff informou: - Consegui arrumar os passari-
nhos! - Muito bem! Quando eles voam? – perguntou Brizola, em código. - Só 
faltam os pilotos – informou Groff, entregando o ouro aos bandidos.
___

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

Ameaças cercam o pleito

Individualismo doentio

José Renato Nalini*
Invista em soft skills
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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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O que o TSE pode fazer para evitar o uso da máquina pública e a ante-
cipação de campanha eleitoral? Para começar, definir limites entre função 
administrativa e função eleitoreira. Os espaços entre ambos se imbricam, 
mas é possível distinguir palanque eleitoral de canteiro de obras. Não dá 
para enganar. Mas tal definição não serve como imunizante para preservar 
o pleito de ondas corruptivas que costumam inundar os vãos eleitorais.

Analisemos. As eleições deste ano serão as mais ancoradas em dinheiro 
dos últimos tempos. Os cofres partidários estarão abarrotados com os recur-
sos públicos do fundo eleitoral, cuja previsão é de cerca de R$ 5 bilhões. As 
margens serão contempladas com o programa Auxílio Brasil, que terá R$ 
89 bilhões, além do Benefício de Prestação Continuada e a Renda Mensal 
Vitalícia, que pagam um salário-mínimo aos idosos e às pessoas de extrema 
pobreza. Os pacotes constituem a “bengala eleitoral” do presidente, com a 
qual pretende conquistar regiões carentes.

Significa que, mesmo em uma economia depauperada e sofrendo uma 
pandemia sem previsão de final, o Brasil entrará numa “farra eleitoral”, 
deixando ao largo compromissos com as metas de controle de gastos e 
crescimento.

Acreditávamos no aperfeiçoamento do processo eleitoral, a partir da 
abolição das coligações proporcionais, artifício que propiciava a escolha 
de candidatos sem expressão, puxados por perfis de densos estoques de 
votos. Mas uma janelinha foi aberta para permitir a continuidade de siglas 
ameaçadas de extinção. Criou-se a federação de partidos que vai funcionar 
como um teste para eventuais fusões ou incorporações. Os partidos de 
poucos votos serão arrastados pelos grandes.

Doações serão permitidas. O desgastado modelo de propaganda elei-
toral voltará a buzinar em nossos ouvidos. Fulanos, sicranos e beltranos(as) 
desfilarão um rosário de promessas, sem atentar que a comunidade política 
não quer mais ser azucrinada. A crise política, que se finca nas estacas da 
franciscana modelagem do “é dando que se recebe”, acabou produzindo um 
antivírus que combate a demagogia, o populismo e as falsidades.

Candidatos abusarão da internet, massificando mensagens pelas redes 
sociais, desconhecendo que uma comunicação bem-feita é aquela que 
consegue interação entre os polos emissor e receptor. Sem diálogo, não 
haverá internalização das propostas. E, apesar dos cuidados do Tribunal 

Superior Eleitoral para conter a onda de fake news, com retirada de men-
sageiros mentirosos do sistema, veremos uma campanha cheia de versões, 
meias verdades, acusações e denúncias. Será a campanha mais mentirosa 
de nossa história.

E a lei da ficha limpa aprovada em 2010? Lembremos que passou a ser 
aplicada nas eleições municipais de 2012. Ganhou a assinatura de quase 
2 milhões de pessoas e o apoio do Movimento de Combate à Corrupção 
Eleitoral (MCCE), criado em 2010. No Congresso, a norma foi aprovada 
com 14 dispositivos à Lei Complementar nº 64/1990 (Lei de Inelegibilidade), 
aumentando as hipóteses de inelegibilidade.

Seu eixo é a garantia da probidade e da moralidade administrativa, com 
o impedimento candidaturas de políticos que tiveram mandato cassado 
ou contas referentes ao exercício do cargo rejeitadas por irregularidades. 
Proíbe que pessoas condenadas em processos criminais disputem eleições.

A partir do dia 1 de janeiro, as pesquisas de intenção de voto devem 
ser registradas no sistema de registro de pesquisas até 5 dias antes da 
divulgação, não havendo controles prévios da Justiça Eleitoral. A questão é 
saber se os Tribunais Eleitorais estarão a postos para controlar a enxurrada 
de pesquisas encomendadas, disfarçadas, bancadas por organizações.

Após as insinuações do presidente Bolsonaro para desacreditar o voto 
eletrônico, o TSE tomou todas as precauções para desfazer as correntes 
críticas, chegando, inclusive, a contratar o general da reserva Fernando 
Azevedo, que comandou o Ministério da Defesa de Bolsonaro até março 
deste ano, para o posto de novo diretor-geral do Tribunal. Uma espécie de 
salvo-conduto contra eventuais tiroteios do bolsonarismo.

Mais uma medida de controle: os códigos-fonte – programas inseridos na 
urna para permitir a votação e a totalização dos votos – foram abertos aos 
partidos e técnicos das legendas, que terão tempo ano para avaliar os sof-
twares que rodam no aparelho. Outra medida: a criação de uma comissão 
externa com membros da sociedade civil e instituições públicas para fiscalizar 
e acompanhar o funcionamento do sistema eleitoral.

Há sabão de sobra para limpar as impurezas. Dúvida: será usado?
 

*Gaudêncio Torquato é jornalista, escritor, professor titular da USP 
e consultor político Twitter@gaudtorquato

Um motorista, chegando ao cruzamento com a avenida onde está seu 
destino, percebe que o local que ele quer acessar, encontra-se 70 metros 
à esquerda. Chegar de carro a tal lugar, leva a duas possibilidades: pegar 
a contramão; ou cruzar a avenida, virar à esquerda na quadra seguinte, 
guiar por duas outras quadras, virar à esquerda mais uma vez e pegar a 
avenida na mão conveniente. Respeitar as leis de trânsito significa, neste 
caso, adotar um percurso de mais de meio quilômetro, enfrentando trânsito 
carregado...

Creio que ninguém mentalmente equilibrado decidiria exercer o seu 
direito de ir e vir, enveredando pela contramão. Os riscos de acidente 
seriam elevadíssimos, além desse cidadão se expor ao sofrimento de pena-
lidades por desrespeito à sinalização.

Pensemos, agora, na situação de pandemia em que vivemos:  a vaci-
nação, da mesma forma que as leis de trânsito, existe para evitar que as 
pessoas padeçam e, em muitos casos, morram; a vacinação pode, eventu-
almente, provocar transtornos a um indivíduo, mas ela existe para proteger 
toda a sociedade.

No exemplo dado, o do motorista, há que se percorrer muito maior 
itinerário e se gastar mais tempo, mas a evidência de que o roteiro mais 
curto leva ao desastre, demove o condutor do veículo de argumentar que 
a maior demora para cumprir o percurso lhe prejudica direitos individuais. 
Mas constata-se que encontramos muita gente argumentando que a vacina 
pode lhe causar sequelas eventuais – ou que a vacinação contraria suas 
convicções pessoais e direitos individuais – para se eximir de dar o braço 
à seringa...

Enfim, quem se decide por fugir à obrigação social da vacinação, precisa 
ser punido. Sem vacina, o indivíduo deve ser proibido de ir a locais onde 

estejam outras pessoas, arriscando-as a contágio, e essa proibição deve 
incluir locais de trabalho, recreação ou alimentação. De resto, seria uma 
punição leve, pois não se obriga o não-vacinado a pagar pelo tratamento 
hospitalar, caso seja contagiado e fique muito doente, nem se exige que o 
não-vacinado efetue o ressarcimento dos gastos do SUS com as pessoas 
que ele eventualmente contagiou.

Nada tenho contra as visões de mundo que propõem individualismo, 
ou contra os cidadãos que são convictamente liberais. Até porque, entre 
os liberais, praticamente todos consideram que as leis (por exemplo, as de 
trânsito...) devem ser respeitadas em nome do bem comum. E que o livre 
arbítrio só pode ser efetivamente exercido quando existe a previsibilidade 
dos atos praticados por outros membros da sociedade.

Não se está dizendo, aqui, que a vacina tem 100% de eficiência ou é 
100% segura, para cada indivíduo visto separadamente. Da mesma forma 
que a regulamentação de trânsito não nos livra totalmente dos sinistros. 
Mas é evidente que a única maneira de se alcançar a sonhada “imunidade 
de rebanho”, com o menor número possível de óbitos, será por vacinação 
(que precisa ser acompanhada de outras ações de proteção coletiva, como 
o uso de máscaras e de se manter um distanciamento social em relação 
às demais pessoas).

Furtar-se à vacinação, ao uso de máscara, ao distanciamento social, 
ou – por atos ou omissões – criar obstáculos a esses procedimentos, é 
demonstração de um individualismo doentio que, se não for fruto de 
ignorância, indica algum tipo de distúrbio psíquico. Não há como fugir 
dessa constatação.

*Ney Vilela – professor de História.
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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

VISITA
O Secretário Estadual da Educação Rossieli 

Soares vem a São Carlos hoje para anunciar novos 
investimentos para a região e também acompa-
nhar a vacinação de crianças de 5 a 11 anos na 
Escola Estadual Atília Prado Margarido. 

RETORNO
Daqui a uma semana ocorre o retorno 

das Sessões Ordinárias na Câmara Munici-
pal. Depois de um período de férias, existe 
a expectativa de grandes debates entre os 
vereadores em relação à cobrança de tari-
fas do SAAE, problemas do SAMU, Guarda 
Municipal e do combate à pandemia.

RECESSO
Destaca-se que nesse período de 

recesso, houve audiências públicas e reu-
niões sobre diversas áreas, principalmente 
em relação à Saúde e combate à pandemia 
da Covid-19. 

PROJETO
O vereador Azuaite Martins de França 

(Cidadania) propôs uma lei para regulamen-
tar a instalação e uso de extensão tempo-
rária de passeio público denominada de 
Parklets em São Carlos. 

PROJETO 2
Parklet é o uso e extensão do passeio 

público sobre as vias e logradouros, por 
meio da implantação de plataforma sobre 
a área antes ocupada por veículos na via 
pública, equipada com bancos, floreiras, 
mesas, cadeiras, entre outras. 

VACINAÇÃO
O Estado de São Paulo atingiu 80 

por cento da população vacinada contra 
a Covid-19 com a segunda dose. Em 
termos de comparação, São Carlos atin-
giu 83,44%.

OBRA
Foi finalizada o processo para con-

tratação de empresa para a revitalização 
do canteiro central da Rua Larga. Depois 
do apontamento da coluna Torpedos, 
a Prefeitura agiu e em breve as obras 
serão iniciadas no local.

MUDANÇAS
A Fundação Pró-Memória promo-

veu mudanças no cargo de Assessor de 
Assuntos Especiais. Houve a saída de 
Micaela Barbosa de Lima e a nomeação 
de Bianca Felix Ferreira.

RETORNO
O vereador Marquinho Amaral voltou 

a trabalhar a todo vapor nesta segunda-
-feira. Além de várias entrevistas, esteve 
andando pela cidade e vendo a quanti-
dade de buracos que existem devido à 
falta de recape asfáltico nos consertos 
de vazamento do SAAE. 

LEMBRANDO 
O SAAE contratou 

uma nova empresa para 
a realização dos serviços 
de reparo asfáltico e deu 
em um prazo de trinta dias 
resolver todas as deman-
das. A conferir...

TESTAGEM
Devido à falta de testes 

de Covid-19 para a com-
pra no mercado, a Secre-
taria de Saúde irá adotar 
uma nova metodologia na 
aplicação de testagem no 
Município, similar a maio-
ria das cidades como São 
Paulo, priorizando pessoas 
em condição de risco. 

ECONOMIA
Durante reunião reali-

zada ontem pelo Conse-
lho Municipal da Econo-
mia Solidária, foi debatida 
a implantação de uma 
incubadora municipal para 
empreendimentos da Eco-
nomia Solidária.
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Votar certo é a única salvação 

Artigo Erick Silva*

Pois é, 2021 acabou com casos de COVID 
em situação quase confortável e o preço da 
gasolina teve uma reduçãozinha, contudo 
2022 começou com força, mostrando que as 
coisas não são bem assim! 

Na primeira oportunidade de relaxamento 
e congraçamento a COVID voltou com uma 
potência tremenda, reforçando que ainda 
não aprendemos a lidar com uma pandemia, 
ainda que o efeito em mortes e casos graves 
não seja proporcional aos casos graças à 
vacinação.

Quanto à gasolina, já subiu em 2022 muito 
mais do que podia e antes de acabar o pri-
meiro mês do ano. Absurdo! 

Depois da inflação do ano passado bater 
recordes da década, o ano já começa com 
aumento da gasolina nas refinarias, ainda 
que a alíquota do ICMS tenha sido reduzida 
pelos governos estaduais via congelamento 
do valor. Vai piorar dado que os governadores 

acabarão com o congelamento em fevereiro.  
Para o problema da gasolina e da inflação 

já sabemos que a solução é outro governo que 
entenda que o maior acionista da Petrobrás 
é o povo brasileiro e a este deve atender, 
não aos acionistas privados e sua avidez por 
lucros. 

Quanto a COVID, depois de quase dois 
anos, reclusão, perdas pessoais, familiares, 
vacina e tudo mais, precisamos entender 
que ainda não é tempo de abraços e grandes 
reuniões, tampouco eventos, pelo jeito ainda 
vamos viver com restrições por algum tempo.

Os governos têm que fazer a sua parte, 
o município tem que investir na testagem 
em massa para identificar os focos, temos 
insistido nisso desde 2020 e quase dois anos 
depois nada foi feito em São Carlos. Em Ara-
raquara, exemplo de enfrentamento e con-
trole, chegou-se a criar locais para isolamento 
das pessoas infectadas, por aqui a primeira 

luta é para fazer o teste. 
Dois anos é mais do que suficiente para 

se aprender muita coisa, passamos pela 
primeira onda sem tomar nenhuma medida 
quando já conhecíamos a história de todo o 
mundo. A segunda onda foi a mesma coisa 
com o castigo adicional da variante brasileira, 
a que mais vitimou as pessoas do nosso país. 

Agora estamos enfrentando a terceira 
onda e de novo vimos acontecer na Europa, 
Estados Unidos e ficamos plantados espe-
rando chegar. 

ABSURDO! 
Falo daqui e de lá e acabo no mesmo lugar 

de sempre, sem governo, como estamos, o 
povo sempre paga pelo voto errado que deu.      

  

*Erick Silva – Cientista Social / Mes-
tre em Políticas Públicas.

Airton Garcia assina contrato 
com Caixa para recapeamento 
Os recursos são provenientes de emendas parlamentares

O 
prefeito Airton 
Garcia  recebeu 
na  tarde  desta 

segunda-feira (17), no Paço 
Municipal, o Gerente Exe-
cutivo de Governo da Caixa 
Econômica Federal, Celso 
Eduardo Moreno Nucci 
e Cleber Edilson Sartori, 
Supervisor de Filial, quando 
assinou quatro convênios 
com a instituição para dar 
continuidade ao serviço 
de recapeamento e para 
a reforma de uma quadra 
esportiva, um investimento 
total de R$ 1,3 milhão.

Todos os recursos são 
provenientes de emendas 
parlamentares, sendo R$ 
481.104,00 para recapea-
mento de vias, emenda do 
deputado federal Marcos 
Pereira; R$ 432.655,00 tam-
bém para recapeamento de 
vias públicas, emenda do 
deputado federal Celso Rus-
somanno; R$ 238.856,00 
também para recuperação 
de vias públicas, emenda do 
deputado federal Guilherme 
Mussi e R$ 238.750,00 para 
construção de uma quadra 
esportiva, emenda do depu-
tado federal Davi Soares.

“As emendas parlamen-
tares nos ajudam muito 
para a continuidade do ser-
viço de recapeamento na 
cidade. A minha intenção 
é recapear 90% das ruas da 
cidade até o final do meu 
mandato”, afirmou o pre-
feito Airton Garcia.

Em 2021 foram recupe-
radas 46 ruas e 1 rotatória, 
totalizando uma área de 
80.813 m² de vias no Jardim 
Alvorada. 

Entre os bairros que 
t a m b é m  r e c e b e r a m  o 
programa de recape ano 

passado estão: Astolpho 
Luís do Prado, Timburis, 
Maracanã, Douradinho, Vila 
Derigge e Vila Marina. 

O investimento foi de 
R$ 2,3 milhões, por meio 
de uma emenda parlamen-
tar do deputado federal 
Orlando Silva (PCdoB). 
Depois a Prefeitura aten-
deu o Parque Faber, um 
investimento de R$ 500 
mil com recursos próprios. 
Fechando 2021 recuperou 
mais 18 quarteirões no dis-
trito de Santa Eudóxia, tota-
lizando 12.978,50 metros 
quadrados,  um investi-
mento de R$ 492.761,12 
também com recursos do 
próprio município.

 Na primeira  gestão 
do prefeito Airton Garcia 

(2017-2020) foram reca-
peados mais 3.700 quartei-
rões em 27 bairros de São 
Carlos, o que corresponde 

a cerca de 280 quilômetros 
de asfalto novo, um inves-
timento de mais de R$ 70 
milhões.

D4Sign 9316e310-5d1f-4bde-9a83-93fdad56234a - 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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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, 
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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).
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afastou o 
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com a 
Organização 
das Nações 
Unidas
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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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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%.

Terça-feira, 18
janeiro de 2022

COVID-19

Vacinação em crianças indígenas, quilombolas, 
PCD e com comorbidades começa nesta terça-feira

Vacinação será realizada somente nas 
Unidades Básicas de Saúde da Vila 
São José, Cidade Aracy, Redenção, 
Santa Felícia e Vila Isabel

A 
Secretaria Munici-
pal de Saúde, por 
meio do Depar-

tamento de Gestão do Cui-
dado Ambulatorial (DGCA), 
informa que a partir desta 
terça-feira (18), o município 
inicia a vacinação contra a 
COVID-19, com doses pediá-
tricas da Pfizer, em crianças 
indígenas, quilombolas, com 
deficiências (PCD) e comor-
bidades de 5 a 11 anos.

A vacinação das crianças 
será realizada somente nas 
seguintes Unidades Básicas de 
Saúde: UBS da Vila São José, 
UBS do Cidade Aracy, UBS 
da Redenção, UBS do Santa 
Felícia e UBS da Vila Isabel. O 
horário da vacinação será das 

8h às 16h em todas as unida-
des de segunda a sexta-feira.

São Carlos recebeu 1.060 
doses pediátricas que 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 comorbidades 
de 5 a 11 anos. 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. 

“Ressaltamos que nesta 
primeira etapa somente 
devem procurar essas cinco 
unidades os pais ou respon-
sáveis com crianças que pos-
suem alguma dessas especi-
ficações consideradas pelo 

Ministério da Saúde. Para 
comprovar a comorbidade 
basta apresentar exames, 
receitas, relatório médico ou 
prescrição médica”, explica 
Denise Braga, diretora do 
Departamento de Gestão do 
Cuidado Ambulatorial lem-
brando que nestas unidades 
somente serão aplicadas a 
vacina contra COVID-19 e 
que as vacinas de rotina serão 
realizadas em outras unidades.

Confira as comorbidades 
consideradas pelo Ministério 
da Saúde: Insuficiência cardí-
aca, Cor-pulmonale e hiper-
tensão pulmonar, Cardiopa-
tia hipertensiva, Síndromes 
coronarianas, Valvopatias, 
Miocardiopatias e pericar-
diopatias, Doenças da aorta, 
grandes vasos e fístulas arte-
riovenosas, Arritmias cardía-
cas, Cardiopatias congênitas, 
Próteses e implantes cardí-
acos, Talassemia, Síndrome 
de Down, Diabetes mellitus, 
Pneumopatias crônicas graves, 

Hipertensão arterial resistente 
e de artéria estágio 3, Hiper-
tensão estágios 1 e 2 com 
lesão e órgão alvo, Doença 
cerebrovascular, Doença renal 
crônica, Imunossuprimidos 
(incluindo pacientes onco-
lógicos), Anemia falciforme, 
Obesidade mórbida, Cirrose 
hepática e HIV.

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 realizar 
o pré-cadastro, os pais não pre-
cisam se preocupar. O cadastro 
completo também poderá ser 
feito presencialmente na uni-
dade de vacinação.

Para a vacinação das crian-
ças nessa faixa etária (5 a 11 
anos) se faz necessário a pre-
sença dos pais ou responsável.

UFSCAR

Departamento de 
Terapia Ocupacional 
contrata professor 
substituto

E
stão abertas as inscri-
ções para o processo 
seletivo voltado à 

contratação de professor subs-
tituto para o Departamento de 

Terapia Ocupacional (DTO), 
do Campus São Carlos da 
UFSCar. Está sendo ofertada 
uma vaga na área de Terapia 
Ocupacional (TO), subárea 

Disfunção Física. É requi-
sito ter graduação em TO e 
título de mestre em TO ou 
em uma das áreas de avalia-
ção da Capes: Ciências da 
Saúde, Ciências Humanas ou 
Interdisciplinar.

As inscrições devem ser 
feitas até o dia 21 de janeiro, 
pelo site concursos.ufscar.br, 
seguindo as instruções do edi-
tal. A seleção será composta 
por análise do currículo docu-
mentado, de caráter elimina-
tório e classificatório. 

O regime de trabalho 
será de 20 horas semanais 
e o processo seletivo terá 

validade de um ano, que 
poderá ser prorrogada por 
igual período, no interesse 

da Instituição. Todas as 
informações devem ser con-
feridas no edital, disponível 

em concursos.ufscar.br, na 
opção Fase de Inscrição>Pro-
fessor Substituto>São Carlos.

Doutor Lenon Tiossi faz 
exames médicos gratuitos 
para crianças usarem a 
piscina do Aracy
O médico ressaltou que foi uma honra poder fazer os 
exames, relembrando um pouco da sua infância

N
a última terça-feira 
(11), o médico 
p n e u m olo g i s t a 

Dr. Lenon Tiossi, a convite 
do Diretor da Secretaria de 
Infância e Juventude, Leandro 
Guerreiro, realizou, de forma 
voluntária, mais de 100 exa-
mes médicos em crianças e 
adolescentes interessados em 
utilizar a piscina do Centro da 
Juventude do Cidade Aracy. O 
médico ressaltou que foi uma 
honra poder fazer os exames, 
relembrando um pouco da sua 
infância. 

“Eu me senti lisonjeado 
com o convite do Leandro, 
para poder fazer os exames 
clínicos nas pessoas, na pis-
cina do Aracy, que é uma pis-
cina linda e eu fui nadador 
na infância, começou a nadar 
aos 5 anos de idade, na Pis-
cina Municipal. Esse projeto 
foi fantástico, de encher os 
olhos. Agradeço muito a con-
fiança do Leandro, de permi-
tir que eu tenha feito parte 

mim. Qualquer pessoa que 
tiver um projeto positivo, 
social, pode sempre con-
tar comigo, pois sou muito 
temente a Deus e acredito 
que todas as pessoas, além da 
sua profissão, devem exercer 
seu papel social. Outra coisa 
importante é que surjam 
projetos na piscina, pois às 
vezes há pessoas com perfil 
de nadador e que podem se 
tornar campeões treinando 
ali”. 

Pneumologista há mais de 
15 anos em São Carlos, Dr. 
Lenon trabalhou na Santa 
Casa, onde desenvolveu pro-
jetos de ensino com alunos 
internos e residentes e uma 
série de outros projetos mar-
cantes e importantes. Atual-
mente tem consultório pró-
prio e trabalha na Unimed, 
onde dá plantões também, 
pois gosta de estar sempre 
ligado a quadros de urgên-
cia e emergência. “Além de 
pneumologista, também sou 
formado em clínica médica, é 
um grande prazer ser clínico, 
pois tenho a visão geral da 
medicina”. 

O médico também traba-
lhou em São Paulo, no Hospi-
tal do Tambaqui, que atende 
1 milhão de pessoas na Zona 
Norte da cidade. Fez residên-
cia no Hospital de Base de 
São José do Rio Preto. “Foi 
um grande aprendizado, pois 
atuar em hospitais desse porte 
traz desafiadoras e importan-
tes experiências, que foram 
fundamentais na minha 
formação”.

deste início. Uma coisa que 
não vou esquecer, até minha 
filha foi comigo nesse dia. 
Pois um dia, quando ela cres-
cer, e ver aquilo, vou poder 
falar para ela prestar atenção 
num projeto social maravi-
lhoso”, disse Dr. Lenon.

O médico começou cedo 

sua trajetória no esporte. 
“Antes da Piscina Munici-
pal, eu nadava no chafariz 
da Praça Voluntários da 
Pátria e também na pré-es-
cola. Aprendi a nadar, gos-
tava muito, até que um dia, 
dentro da Piscina Municipal, 
fui descoberto pelo Betão, 

da escola Aquário. Ele me 
convidou para competir, 
e eu ganhei a competição. 
Tenho até hoje um jornal de 
1981, quando venci os 25 m 
de nado livre. Dali, o Betão 
me levou para a equipe, que 
depois virou a equipe do 
São Carlos Clube”. 

Dr. Lenon ainda destacou 
a felicidade em colaborar 
para melhorar o bem-estar 
das crianças e adolescen-
tes. “Ver a alegria nos olhos 
das crianças, adolescentes e 
adultos que eu tive o privi-
légio de ter sido convidado, 
uma honra enorme para 

‘PARA ELAS’
App impulsiona entrada de 
mulheres no mercado de trabalho

CONSTRUÇÃO CIVIL
Especialistas apontam necessidade 
de melhorias de gestão em obras

A 
indústria da cons-
trução civil,  de 
extrema impor-

tância para a economia de 
qualquer país,  consome 
grande parte dos recursos 
naturais do planeta e tam-
bém gera uma quantidade 
enorme de resíduos. Con-
siderando essa realidade, 
especialistas têm apontado a 
necessidade de melhorias de 
gestão na cadeia produtiva 
do setor. Dentre os desafios, 
estão aprimorar o nível de 
precisão dos orçamentos, 
otimizar o uso de recursos, 
reciclar os resíduos e con-
trolar a produtividade da 
mão de obra.

Porém, de acordo o pro-
fessor Itamar Lorenzon, do 
Departamento de Engenha-
ria Civil (DECiv) da Univer-
sidade Federal de São Carlos 
(UFSCar), poucos profissio-
nais estão preparados para 
lidar com essas mudanças e 
todos os níveis de planeja-
mento de uma obra. “Apesar 
de ser um conteúdo obri-
gatório para os cursos na 
área de Construção Civil, a 
maioria deles não oferece 
informações sobre os níveis 
de planejamento, nem aulas 
práticas com programas 
gerenciadores de projetos”, 
afirma o docente.

Segundo Lorenzon, o con-
trole da produção - saber se a 
obra está no ritmo esperado, 

se os recursos estão sendo 
otimizados, se a mão de obra 
tem uma produtividade ade-
quada - é um dos aspectos 
menos trabalhados nos cur-
sos de graduação da área. “O 
controle é fundamental para 
quem quer fazer uma gestão 
plena. Com a medição do 
desempenho, você consegue 
estabelecer metas e objetivos 
a serem atingidos, comparar 
com obras de referência e 
economizar recursos”, aponta 
o professor da UFSCar.

Também de acordo com 
ele, a gestão da qualidade é 
uma estratégia antiga, utili-
zada por várias indústrias, 
mas ainda incipiente na maio-
ria das construtoras. Para 
Lorenzon, todo profissional 
da construção civil precisa 
saber determinar quanto uma 
obra vai custar, como obter 
custos unitários e os preços 
dos insumos que serão con-
templados no orçamento. 
“Nesse contexto, as empresas 
do setor estão demandando, 
cada vez mais, profissionais 
que entendam de planeja-
mento, orçamento, produti-
vidade e sustentabilidade”, 
diz o docente.

Para capacitar  esses 
profissionais, desde 2013, 
a UFSCar oferece curso de 
aperfeiçoamento em Gestão 
de Obras, promovido pelo 
Departamento de Enge-
nharia Civil (DECiv) da 

Instituição, na modalidade 
de ensino a distância. “A 
capacitação foi idealizada 
para atender a demanda 
do mercado por profissio-
nais mais bem preparados 
na condução de empreen-
dimentos da construção 
civil. Ensinamos as princi-
pais estratégias utilizadas 
no mercado, bem como as 
boas práticas existentes, 
abordando produtividade 
no uso dos recursos físicos, 
orçamento, planejamento e 
controle, qualidade e resí-
duos, dentre outros assun-
tos, e isso traz um dife-
rencial significativo para 
o profissional”, garante o 
professor, que coordena a 
pós-graduação.

Por meio de aulas teó-
ricas e práticas, com início 
previsto para março, a grade 
curricular conta com exercí-
cios e simulações realizados 
em programas computacio-
nais para que os profissio-
nais tenham contato com 
novas abordagens de gestão. 
As inscrições estão abertas. 
Engenheiros, arquitetos, 
tecnólogos de edificações, 
gerentes  e  gestores  de 
empreendimentos da cons-
trução civil podem partici-
par. Os interessados devem 
preencher o formulário na 
plataforma Box UFSCar, em 
www.box.ufscar.br, na qual 
há mais informações.

O 
aplicativo Para Elas é 
uma ferramenta que 
incentiva, prepara 

e auxilia mulheres que dese-
jam entrar ou se recolocar no 
mercado de trabalho. Projeto 
desenvolvido por grupo de 
estudantes da Escola Técnica 
Estadual (Etec) Professora 
Marinês Teodoro de Freitas 
Almeida, de Novo Horizonte, 
foi o segundo colocado na 
quarta edição do Hackathon 
Acadêmico, da Robótica Paula 
Souza.

Sob a orientação da pro-
fessora Patrícia Poloni Cape-
latto Ferreira, os estudantes do 
curso técnico de Desenvolvi-
mento de Sistemas integrado 
ao Ensino Médio (Novotec/M-
-Tec) Gabrieli Oliveira Vidal, 
Isabela Da Silva Lima, Maria 
Clara Rosa Hespanhol, Monike 
Zanluqui Vita e Victor Gabriel 
Oliveira Vidal decidiram encon-
trar uma solução que atendesse 
ao Objetivo de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS) da Organiza-
ção das Nações Unidas (ONU) 
número 5, que trata de igualdade 
de gênero. Os projetos partici-
pantes do desafio apresentaram 
soluções para alguns dos ODSs 
que constam da Agenda 2030 da 
instituição internacional.

A motivação para projetar 
o Para Elas veio da realidade 
vivida pela mãe de dois estu-
dantes do grupo, Gabrieli Vidal 
e Victor Gabriel Vidal. “Minha 
mãe tem 41 anos e passou a 

maior parte da vida cuidando 
dos filhos. Agora, que estamos 
crescidos, ela se deparou com a 
falta de experiência para entrar 
no mercado de trabalho. Assim 
como ela, levantamos dados de 
que existem inúmeras outras 
mulheres enfrentando esse 
mesmo desafio, pelos mais 
variados motivos. Então, cons-
tatamos que nossa ideia seria 
bem aceita por esse público”, 
explica a estudante.

O aplicativo apresenta ferra-
mentas de elaboração de currí-
culos, consultoria de imagem e 
comportamento para entrevis-
tas e apoio psicológico. Também 
conecta as usuárias a cursos 
gratuitos de qualificação, lives 
relacionadas ao mercado de tra-
balho e ainda faz uma ponte com 
empresas parceiras que tenham 
vagas de emprego disponíveis.

Outra funcionalidade pro-
posta é de que o app seja usado 
para coleta de doações para 
quem precisa de ajuda. “Que-
remos que as mulheres encon-
trem no aplicativo suporte para 
passar por toda essa experiên-
cia em busca de autonomia 

e independência financeira”, 
conta Gabrieli.

A estudante diz ainda que 
o grupo procurou o apoio da 
prefeitura de Novo Horizonte 
para entender as possibilida-
des de acesso a computado-
res e redes de internet gratui-
tas para acesso ao aplicativo. 
“Tivemos um retorno positivo, 
fomos informados de locais que 
podem ser usados para acessar 
nossa ferramenta. Também nos 
foi oferecido suporte da Secre-
taria de Assistência Social para 
levar o Para Elas ao conheci-
mento das mulheres que mais 
precisam do apoio.”

Além do desenvolvimento 
da ferramenta, os estudantes 
trabalham em busca de par-
cerias para que o aplicativo 
alcance os objetivos propostos. 
Ainda não há uma previsão de 
quando o Para Elas será libe-
rado para acesso das usuárias.

Confira o vídeo de apre-
sentação do projeto acessando 
https://www.cps.sp.gov.br/
app-impulsiona-entrada-de-
-mulheres-no-mercado-de-tra-
balho/.
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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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Neurocirurgião da Santa Casa alerta 
para riscos do mergulho em águas rasas

Dr. Danillo Vilela também explica os cuidados para se evitar esses acidentes 

Quem sofre um acidente 
como esse pode ter sérios 
danos na coluna cervical

V
erão chegou, muito 
calor e todo mundo 
sonha com aquele 

mergulho em uma piscina, 
cachoeira ou praia. E o que 
parece uma brincadeira pode 
resultar em sérios riscos para 
a saúde.

De acordo com estudos 
e pesquisas, o mergulho em 
águas rasas está entre as cinco 
principais causas de lesão 
medular no Brasil. A maioria 
das lesões acontece com pes-
soas na faixa etária de 30 a 50 
anos.  Mas as crianças também 
são vítimas e cabe aos adultos 
conversar com elas para evitar 
esse tipo de acidente.  

As lesões podem variar 
desde traumas musculares 

como contraturas que podem 
cicatrizar de forma mais pre-
coce até lesões e fraturas 
associadas a deslocamentos 
das vértebras. Podem ser 
associadas com alterações 
neurológicas causando perda 
de sensibilidade e da força 
muscular, podendo atingir os 
quatro membros do paciente.

“No mergulho, a pessoa 
sofre um traumatismo da 
cabeça no fundo da piscina 
e, com isso, faz uma lesão na 
coluna cervical. E essa lesão 
pode causar uma série de con-
sequências neurológicas, que 
vão desde a redução dos movi-
mentos até a perda total dos 
movimentos dos dois braços 
e duas pernas, condição que 

chamamos de tetraplegia”, 
afirma Danillo Vilela, Coor-
denador do Serviço de Neu-
rocirurgia da Santa Casa.

Para o médico neuroci-
rurgião, é preciso tomar uma 
série de cuidados ao nadar em 
locais com profundidade rasa 
e que as pessoas não conhe-
çam. “É muito importante 
que, quando chegar em um 
local público ou privado, em 
que for frequentar piscina, 
lago ou lagoa, a pessoa antes 
de mergulhar identifique a 
profundidade. Nos lugares 
públicos, inclusive existem 
leis que obrigam os espaços 
a indicarem a profundidade. 
E quando esses avisos não 
estiverem presentes, é neces-
sário que antes do mergulho, 
a pessoa entre na posição em 
pé, identifique qual a pro-
fundidade, e se é possível ou 
não fazer o mergulho naquela 
região - explica.  

DENÚNCIA

Após 4 meses na manutenção, ambulância do SAMU
retorna para oficina com apenas 4 dias de uso

para uma oficina credenciada 
pelo município para novos 
‘reparos’.

Na última sexta-feira (14), 
uma Audiência Pública foi 
realizada na Câmara Munici-
pal de São Carlos (SP), com 
o intuito de buscar soluções 
para demandas do serviço 
de urgência e emergência, 
incluindo também a situação 
de defasagem das viaturas.

Na tribuna, durante o uso 
da palavra, servidores do 
SAMU (Serviço de Atendi-
mento Móvel de Urgência) 
pediram ‘socorro’, diante dos 
problemas que vem sendo 
enfrentados pela instituição, 
que é de suma importância em 
prol da sociedade.

Na ocasião, foi também 
solicitado pelos contratos de 
prestação de serviço, quanto 
aos locais credenciados pela 
Prefeitura Municipal de São 
Carlos (SP) para as manu-
tenções necessárias em toda 
a frota de veículos da cidade, 
incluindo as ambulâncias do 
serviço de emergência.

Jean Guilherme

A
pós permanecer 
por aproximada-
mente 4 meses na 

manutenção, segundo uma 
denúncia, a USB (Unidade de 
Suporte Básico) de prefixo 
282 do SAMU (Serviço de 
Atendimento Móvel de Urgên-
cia), necessitou de ‘socorro’ 
na noite do último domingo 
(16), após ‘parar’ em meio a 
via pública com problemas 
mecânicos, durante o deslo-
camento para o atendimento 
de um acidente de trânsito em 
São Carlos (SP).

De acordo com as infor-
mações obtidas pela repor-
tagem do Jornal Primeira 
Página, depois do longo 

período em que a ambulância 
permaneceu parada em um 
prestador de serviço contra-
tado pela Prefeitura Muni-
cipal de São Carlos (SP), a 
viatura foi colocada em ope-
ração novamente na noite da 
última quarta-feira (12), onde 
com exatos quatro dias de uti-
lização, o veículo do modelo 
Mercedes-Benz Sprinter, 
novamente apresentou falhas 
mecânicas e ficou no ‘meio 
da rua’, onde foi necessário 
o apoio da UR (Unidade Res-
gate) do Corpo de Bombei-
ros para o atendimento da 
vítima que aguardava pela 
equipe de socorristas.

Na manhã desta segun-
da-feira (17), novamente a 
ambulância foi encaminhada 

Jean Guilherme / Jornal Primeira Página

UFSCAR
Estudo fomenta reflexão 
sobre sedentarismo entre 
estudantes de Medicina

P
esquisa de iniciação 
científica realizada 
por graduandos em 

Medicina da UFSCar mostrou 
que 49,3% dos estudantes do 
curso eram sedentários, evi-
denciando que a falta de ativi-
dades físicas é mais grave entre 
aqueles cursando os últimos 
anos da formação. O estudo, 
orientado por Meliza Goi Ros-
cani, docente do Departamento 
de Medicina (DMed), investi-
gou possíveis relações entre 
o nível de atividade física e o 
perfil clínico, depressivo e fato-
res cardiovasculares em 85 dos 
240 estudantes matriculados no 
curso de Medicina da UFSCar 
no momento da realização da 

pesquisa.
O trabalho é fundado na 

constatação de que, durante seu 
período de formação profissio-
nal, estudantes de Medicina são 
expostos a fatores estressan-
tes e situações de alto grau de 
competitividade que podem 
aumentar sua vulnerabilidade 
a desenvolverem certos hábitos, 
como o consumo de bebidas 
alcoólicas e a própria redução 
da atividade física, levando a 
piora na qualidade de vida.

O consumo de álcool foi 
registrado por 40% do grupo 
participante da pesquisa. O 
uso de drogas ilícitas foi repor-
tado por 9,5% das pessoas, e 7% 
foram classificadas com perfil 

depressivo segundo a escala uti-
lizada, sendo 10 no grau leve, 6 
no moderado e nenhum estu-
dante com depressão grave. 
Apenas 3,5% apresentava fato-
res de risco para doença car-
diovascular (como diabetes, 
hipertensão e obesidade), o que 
é esperado para a faixa etária 
do grupo. A pesquisa envolveu 
também a realização de testes 
eletrocardiográficos, nos quais 
13% dos estudantes apresenta-
ram alguma anormalidade, sem 
diferença significativa entre ati-
vos e inativos.

A orientadora do estudo 
destaca a relevância do achado 
sobre redução da atividade 
física nos últimos anos da 

formação. “Os quinto e sexto 
anos foram os períodos em 
que eles menos realizaram 
atividades físicas, o que pode 
estar relacionado com o início 
das atividades práticas bas-
tante intensas no ambiente 
hospitalar, no internato, com 
as quais acabam ficando muito 
envolvidos. Esta é uma indica-
ção importante não só para a 
Medicina, mas também para as 
outras áreas da Saúde que ficam 
bastante no ambiente hospita-
lar”, afirma Roscani. “Como 
sabemos, a atividade física tem 
ação na promoção de saúde e 
bem estar, e por isso é impor-
tante o estímulo à sua prática, 
e não apenas na Medicina, mas 
entre todos os estudantes”, 
complementa. Os resultados 
da pesquisa foram publica-
dos na Revista de Medicina 
da USP, em artigo intitulado 
“Relação do nível da atividade 
física com o perfil clínico, ele-
trocardiográfico e depressivo 
de estudantes de medicina”. 
Assinam o trabalho, além de 

Roscani, os egressos do curso 
de Medicina da UFSCar Paula 
T. Fujioka, Vanessa T. Nagaoka, 
Ingo L. Heinritz e Getulio P. L. 
Ferraz, além de Lana Kummer, 
que segue em seu período de 
formação na Universidade.

“Além da oportunidade de 
conhecermos melhor o perfil 
dos estudantes, a experiência 
foi importante para o ensino 
também. Foram vários estudan-
tes de iniciação científica envol-
vidos, para quem a experiência 

foi um estímulo e uma oportu-
nidade de aprendizado, já que 
se envolveram desde o convite 
aos colegas para participação 
até a análise e publicação dos 
dados”, relata a professora. Para 
a realização das atividades, os 
estudantes contaram com bol-
sas do Programa Institucional 
de Bolsas de Iniciação Cientí-
fica (Pibic), financiado pelo 
Conselho Nacional de Desen-
volvimento Científico e Tecno-
lógico (CNPq).
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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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ITIRAPINA 

Prefeitura abre Centro de Atendimento 
aos Sintomáticos Respiratórios e Gripais
Atendimentos 
serão diariamente 
das 7h às 19h

N
esta segunda-feira 
(17),  o  ant igo 
‘covidário’ foi rea-

berto na cidade de Itirapina 
(SP) como Centro de Atendi-
mento aos Sintomáticos Res-
piratórios e Gripais.

Os atendimentos se ini-
ciaram às 7h e diariamente 
se estendem até às 19h, de 
acordo com a Secretaria 
Municipal de Saúde, e terá 
como intuito os atendimen-
tos destinados a pacientes 

com sintomas gripais e sus-
peita de covid-19.

Antes da reabertura ao 
público, o prédio foi sub-
metido a melhorias e ade-
quações, sendo também 
contratados mais médicos, 
enfermeiros e técnicos de 
enfermagem para atender a 
população.

“Estamos fazendo de tudo 
para nos preparar. Nossos 
profissionais de saúde não 
estão medindo esforços 
para atender a população. 
Segundo especialistas, o pico 
maior está para acontecer em 
30 dias”, relatou a Secretária 
Municipal de Saúde, Wláukia 
Sanches Lemos Perondi.

ITIRAPINA/COVID-19

Município iniciará nesta 
semana vacinação em 
crianças de 5 a 11 anos 
com comorbidades 
A 

vacinação contra 
a Covid em crian-
ças de 5 a 11 anos 

começará nesta semana em 

Itirapina.
Seguindo o calendário 

do Estado, a vacinação será 
destinada, primeiramente, 

para crianças com comorbi-
dades, com 5 anos comple-
tos até 11 anos, 11 meses e 
29 dias, ou seja, abaixo de 

12 anos. 
Será necessário fazer o 

cadastro no site do Governo 
do Estado: www.vacinaja.
sp.gov.br e também apre-
sentar CÓPIA do Relatório 
médico atualizado cons-
tando a comorbidade ou 
da Receita Médica também 
atualizada que constem os 
medicamentos para trata-
mento da comorbidade. 

É  ob r i g a tó r i o  a p re -
s e nt a r  C PF  o u  C a r t ão 
SUS da criança e se pos-
sível acompanhantes das 
cr ianças  também apre-
sentarem documentos de 
identificação.

IMUNIZAÇÃO

Vacinação infantil contra Covid-19 
é iniciada em Ribeirão Bonito
Em primeiro momento, foram vacinados menores 
de 5 a 11 anos com comorbidades e deficiências

Pfizer, cujo intervalo para a 
aplicação da 2ª dose é de 8 
semanas. Nas redes sociais 
da Prefeitura Municipal 
de Ribeirão Bonito (SP), 
será possível acompanhar a 
divulgação do cronograma 
de vacinação infantil para 
os próximos grupos.

A 
imunização infan-
til contra a Covid-
19 teve início na 

manhã desta segunda-feira 
(17) na cidade de Ribeirão 

Bonito (SP).
Nesta primeira fase de 

vacinação, o lote de doses 
recebido será destinado as 
crianças com comorbidades 

e deficiências, segundo nota 
divulgada.

Para o combate ao coro-
navírus, o imunizante utili-
zado para tal público é o da 
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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%.

Terça-feira, 18
janeiro de 2022

DIÁRIO DA COVID-19 NA REGIÃO:
São Carlos

Casos: 30.
Mortes: 548

Araraquara
Casos: 40.386

Mortes: 612

Descalvado:
Casos: 5.863
Mortes: 85

P. Ferreira:
Casos: 10.051
Mortes: 193

Ibaté:
Casos: 4.933
Mortes: 100

Itirapina:
Casos: 1.915
Mortes: 45

Dourado*:
Casos: 1.000
Mortes: 19

R. Bonito*:
Casos: 1.081
Mortes: 29

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

Secretaria da Saúde recebe 190 
doses da vacina pediátrica da Pfizer
Vacinação infantil será realizada a partir de quarta-feira nos PSF do Jardim Icaraí e Jardim Cruzado I 

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

A 
cidade de Ibaté 
re c e b e u  n e s te 
domingo, dia 16 

de janeiro, 190 doses da 
vacina pediátrica da Pfizer, 
contra a Covid-19, desti-
nadas a crianças de 5 a 11 
anos.

De acordo com o Plano 
Estadual de Imunização 
(PEI), nesta primeira etapa 
da campanha de vacinação 
infantil, crianças de 5 a 11 
anos com comorbidades, 
deficiência, indígenas e qui-
lombolas terão prioridade. 

Elaine Sartorelli  Bre-
anza, secretária municipal 
da Saúde, explica que a 
lista das comorbidades foi 
definida pelo Ministério 
da Saúde. “Pais e respon-
sáveis precisam apresentar 
nos postos de vacinação 
comprovantes como exa-
mes ou qualquer prescri-
ção médica”, contou. “Os 
cadastros já existentes nas 
Unidades Básicas de Saúde 
também poderão ser uti-
lizados para a vacinação”, 
completa.

O Governo de São Paulo 
também recomenda o pré-
-cadastro no site www.
vacinaja.sp.gov.br para a 

campanha infantil. “O pre-
enchimento do formulário 
digital é opcional e não é 
um agendamento, mas agi-
liza o atendimento nos pos-
tos, evitando filas e aglome-
rações”, lembra Elaine.

P a r a  c a d a s t r a r  o s 
fi lhos,  pais e responsá-
veis devem acessar o site, 
clicar no botão “Crianças 
até 11 anos” e preencher o 
formulário. 

Se o processo não puder 
ser feito pela internet, os 
pais não precisam se preo-
cupar, pois o cadastro com-
pleto poderá ser feito pre-
sencialmente nas unidades 
de vacinação.

Em reunião realizada na 
tarde desta segunda-feira, 
dia 17 de janeiro, a Secre-
taria da Saúde de Ibaté defi-
niu que vacinação infantil 
será realizada a partir da 
próxima quarta-feira, dia 19 
de janeiro, apenas nos PSF 
Jardim Icaraí (localizado 
na esquina das ruas Ores-
tes Del Ponte e Augusto 
Boni) e Jardim Cruzado I 
(localizado na esquina das 
ruas Benedito Barreto e 
Borborema). “A recomenda-
ção do Estado é para que a 

vacinação das crianças seja 
realizada em locais diferen-
tes daqueles que estão vaci-
nando os adultos para que 
não ocorra nenhum tipo de 
erro na aplicação das vaci-
nas em crianças”, explicou 
Elaine. 

O horário da vacinação 
infantil será das 9h às 15h 
nos dois PSF, de segunda a 
sexta-feira.

IBATÉ/COVID-19

Saúde divulga 107º 
Boletim Consolidado

A 
Secretaria Municipal 
de Saúde de Ibaté, 
através da Vigilância 

Epidemiológica e do Gabinete 
de Prevenção e Monitoramento 
do Coronavírus, divulgou nesta 
segunda-feira, 17 de janeiro, o 
Boletim Epidemiológico Con-
solidado da 107ª Semana sobre 
a situação da Covid-19, no 
município. 

Até sábado, dia 15 de 
janeiro, dos 4.736 casos confir-
mados, o município registrava 
253 casos ativos da doença. De 
acordo com o boletim, no perí-
odo entre 09 a 15 de janeiro, o 
município teve a semana com 
maior número de casos, desde 
o início da pandemia, con-
firmando mais 390 casos da 
doença. O número recorde era 
de 187 casos na semana.

Os dados mostram ainda 
que 4.383 pacientes já haviam 
se recuperado totalmente da 
doença, ou seja, 92,55%. A taxa 
de letalidade – relação entre o 
número de óbitos e o de casos 
diagnosticados – continua em 
2,11%, com 100 mortes. 

Há 4 meses, Ibaté NÃO 
REGISTRA NENHUM ÓBITO 

por Covid-19. O último foi 
registrado no dia 10 de setem-
bro, na cidade. 

Desde o registro do pri-
meiro caso na cidade – em abril 
de 2020 – até o último sábado, 
a cidade apontava um total 
de 8.390 exames negativados 
(63,91%) e 2 pessoas aguarda-
vam resultados (0,02%).

O Boletim Consolidado 
passou a divulgar a quantidade 
de casos por semana, registra-
dos por bairro. Os bairros que 
tiveram casos confirmados na 
última semana foram: Jardim 
Mariana (67); Jardim Cruzado 
(65);Centro (49);Popular 
(42); Jardim Icaraí (28); Vila 
Santa Terezinha (14);Jardim 
América (13); Jardim Men-
zani (13); Residencial Mariana 
(12); Conj. Hab. Antonio 
Moreira (8); Esfer (5); Jardim 
das Palmeiras II (4); Jardim do 
Bosque (4); Vila Bandeirantes 
(3); Jardim Padovan (3); Jar-
dim Nossa Sra. Aparecida (1); 
Jardim Primavera (1); Residen-
cial José Giro (1); Residencial 
Jequitibá (1); Distrito Industrial 
(1); Zona Rural (10), Banco da 
Terra (6),totalizando os 390 

casos da semana.
Desde o início da pande-

mia, o Jardim Cruzado registra 
o maior número de casos pela 
doença (1041), seguido pelo 
Jardim Icaraí (549), Jardim 
Mariana (542), Popular (526), 
Centro (325), Vila Santa Tere-
zinha (253), Jardim América 
(237), Antônio Moreira (189), 
Domingos Valério (141), 
Encanto do Planalto (125), Vila 
Bandeirantes (107), São Bene-
dito (105), Jardim Menzani (94), 
Vila Tamoio (77), Jardim do Bos-
que (68), Jardim Nossa Senhora 
Aparecida (61), Jardim Prima-
vera (43), Residencial Mariana 
(37), Residencial José Giro (36), 
Esfér (32), Residencial Jequitibá 
(18), Jardim das Palmeiras II 
(12); Distrito Industrial (08), 
Jardim Padovan (3), Zona Rural 
(45), Banco da Terra (34), outros 
municípios (28)

O próximo boletim conso-
lidado de casos em Ibaté será 
divulgado na próxima segun-
da-feira, 24 de janeiro. Diaria-
mente, a Prefeitura publica em 
seu site (www.ibate.sp.gov.br), 
um boletim atualizado da situ-
ação da doença no município.

BAIRROS CASOS NA ÚLTIMA 
SEMANA

NÚMERO TOTAL DE 
CASOS

JD. CRUZADO 65 1041
JD. ICARAÍ 28 549
JD. MARIANA 67 542
CONJ. HAB. (POPULAR) 42 526
CENTRO 49 325
VILA SANTA TEREZINHA 14 253
JD. AMÉRICA 13 237
CONJ. HAB.ANTONIO MOREIRA 8 189
JD. DOMINGOS VALERIO 10 141
ENCANTO PLANALTO 11 125
VILA BANDEIRANTES 3 107
SÃO BENEDITO 9 105
JD. MENZANI 13 94
VILA TAMOIO 9 77
JD. BOSQUE 4 68
JD. N. SRA APARECIDA 1 61
JD. PRIMAVERA 1 43
RES.MARIANA 12 37
RES. JOSÉ GIRO 1 36
JD. ENCANTO DO PLANALTO (ESFER) 5 32
RES. JEQUITIBA 1 18
JD. PALMEIRAS 4 12
DISTRITO INDUSTRIAL 1 8
JD. PADOVAN 3 3
COND. TERRA DOS BURITIS 0 0
RES. ANTONIO DONATONI 0 0
ZONA RURAL 10 45
BANCO DA TERRA 6 34
OUTROS MUNICÍPIOS 0 28

MMAAPPEEAAMMEENNTTOO  DDOOSS  BBAAIIRRRROOSS  CCOOMM  CCAASSOOSS  PPOOSSIITTIIVVOOSS  ––  CCOOVVIIDD--1199

CASOS POSITIVOS POR BAIRROS

Boletim
Epidemiológico
Consolidado

REFEITURA MUNICIPAL DE IBATÉ
COMITÊ DE PREVENÇÃO E MONITORAMENTO - CORONAVÍRUS

Avenida São João, 1771 - Centro – Ibaté – SP Fone (16) 3343-9800

A partir da 17ª Semana que houve a notificação do 1° CASO. 
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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

Terça-feira, 18
janeiro de 2022

REGIÃO
B-1  Terça-feira, 18  janeiro de 2022

PORTO FERREIRA

Secretaria de Meio Ambiente e Zeladoria 
receberá quase R$ 300 mil em emendas
Seis parlamentares contribuirão com parte de suas emendas para auxiliar Prefeitura

A 
Secretaria Muni-
c ipa l  de  Meio 
Ambiente e Zelado-

ria será contemplada com R$ 
299.700,00 em emendas dos 
vereadores para serem utiliza-
dos pelo órgão durante o ano 
de 2022. Seis parlamentares 

contribuirão com parte de 
suas emendas para auxiliar no 
meio ambiente e zeladoria de 
Porto Ferreira.

As emendas serão desti-
nadas para a compra de mate-
riais na área de zeladoria, 
que receberá R$ 38.528,55, 

e meio ambiente, que terá 
um total de R$ 63.528,57. 
Também servirão para a con-
tratação de serviços de ter-
ceiros na área de zeladoria, 
totalizando R$ 192.642,84 e 
de meio ambiente, que terá 
R$ 5.000,04 à disposição.

O vereador Renato Rosa 
(Republ icanos) contri -
buirá com um total de R$ 
30 mil repartidos nas áreas 
citadas acima. Já Priscila 
Franco (PSDB) destinará R$ 
52.900,00 para a Secreta-
ria. O parlamentar Marcelo 

O ze l i m  ( P ro g re s s i s t a) 
enviará R$ 70 mil para uso 
nas áreas de meio ambiente 
e zeladoria.

Luciane Lourenço (PSD) 
deixará à disposição da 
Secretaria de Meio Ambiente 
e Zeladoria um total de R$ 

46.800,00. O vereador Élcio 
Arruda (MDB) destinará 
R$ 30 mil de suas emendas. 
Para finalizar, o parlamentar 
João Lázaro (PSDB) enviará 
à Secretaria R$ 70 mil distri-
buídos entre zeladoria e meio 
ambiente.

PORTO FERREIRA 2

Primeiro Sarau Literário de 2022 acontece nesta terça-feira

Vereadores destinam recursos

RIO CLARO

Mesmo com chuva, 
serviços para fechar 
cratera não param

todas as regras sanitárias
Esta primeira edição 

do ano vai  acontecer a 
partir das 19h30, na pró-
pria Secretaria de Cultura, 

localizada à rua Dona Bal-
bina, 769, 2º andar,  no 
Centro. 

O Sarau é aberto ao 
público. O evento conta 

com a  part ic ipação de 
vários escritores do muni-
cípio, que na oportunidade 
declamam seus poemas, 
contos e divulgam seus 

N
esta terça-feira 
(18) será reali-
zada a primeira 

edição do Sarau Literário no 
ano de 2022, projeto criado 
pela atual Administração e 
sob coordenação da Secre-
taria de Cultura e Economia 
Criativa de Porto Ferreira.

Durante  a  pandemia 
o evento foi realizado de 
forma remota e online, 
transmit ido nos canais 
da Secretaria de Cultura. 
Agora, porém, retorna de 
forma presencial, tendo os 
participantes que seguir Secretaria de Cultura realiza evento

E
quipes da Secre-
taria Municipal de 
Obras e Daae estão 

trabalhando desde sexta-
-feira (14) no cruzamento 
da Rua 14 com a Avenida 
Rio Claro para reparar os 
danos no asfalto causa-
dos pela abertura de uma 

cratera.
As fortes chuvas dos 

últimos dias provocaram a 
abertura da cratera. Em vir-
tude disto, o trânsito de veí-
culos foi desviado no cru-
zamento da Rua 15 e será 
normalizado somente após 
a conclusão dos serviços.

Mesmo com chuva, os 
serviços neste f inal  de 
semana não param. Na pri-
meira etapa estão sendo 
recuperadas a tubulação de 
água e a galeria de capta-
ção de água. Numa segunda 
etapa será feita recuperação 
do asfalto.
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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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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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VAMOS APRENDER MAIS

Pesquisa é publicada com os resultados positivos para o tratamento da  Fibromialgia

E
studo desenvol-
vido com 450 pa-
cientes fibromiál-

gicos submetidos ao trata-
mento com equipamento 
que emite o ultrassom e o 
laser terapêutico de forma 
simultânea, utilizando to-
das as variações possíveis 
em aplicações na palma da 
mão traz resultados consi-
deráveis para pacientes com 
fibromialgia. 

Os  pesquis adores  do 
Centro  de  Pesquis a  em 
Óptica e Fotônica - IFSC 
- USP conseguiram, nesse 
estudo, entender porque 
é fundamental a aplicação 
desta técnica ( resultado 
da pesquisa) na palma da 
mão em pacientes com fi-
bromialgia, resultando, com 
isso, uma diminuição drás-
tica das consequências da 
Fibromialgia (doença ainda 
sem cura). 

“Na verdade, as mãos são 
os locais mais adequados 
para esse tratamento, tendo 
em consideração que é aí 
que existe uma maior quan-
tidade de células receptivas 
em pacientes fibromiálgi-
cos, comparativamente a 
quem não sofre da doença”, 
comenta  o  Dr.  Antônio 
Aquino Jr., primeiro autor 
do artigo científico. Segun-
do o pesquisador, a palma 
da mão possui uma quanti-

ção das dores e no progres-
sivo aumento das atividades 
diárias.

“Após os dados desta 
pesquisa clínica, o trata-
mento denominado “Fotos-
sônico” segue em constante 
aperfeiçoamento, visando 
sempre melhorar a quali-
dade de vida do paciente 
fibromiálgico. No entanto, 
o tratamento não substi-
tui a medicação prescrita 
pelos médicos, pelo que os 
pacientes fibromiálgicos 
deverão continuar a tomar 
seus remédios.”, relata a 
pesquisadora Fernanda M. 
Carbinatto.

O artigo científico sobre 
o tema foi publicado em no-
vembro último pelo Journal 
of Novel Physioterapies, as-
sinado pelos pesquisadores:  
Antonio Eduardo de Aquino 
Junior, Fernanda Mansano 
Carbinatto, Daniel Marques 
Franco,  Juliana da Si lva 
Amaral  Bruno,  Michelle 
Luise Souza Simão, Ana 
Carolina Fernandes, Ana 
Carolina Negraes Canelada, 
Neurivaldo Antonio Viviani 
Junior e Vanderlei Salvador 
Bagnato.

Fontes: Assessoria de 
Comunicação IFSC – USP 

e Jornalismo Científico do 
CEPOF – INCT – IFSC – 

USP 

Dra Fernanda M. Carbinatto e Dr. Antônio Aquino Jr.
Pesquisadores do CEPOF – INCT – IFSC – USP 

Momento da aplicação com equipamento que emite o ultrassom e o laser terapêutico 
de forma simultânea na mão do paciente com fibromialgia

dade grande de terminações 
nervosas, possibilitando, 
assim, uma forma de tra-
tamento sistêmico através 
do protocolo aplicado e 
equipamento desenvolvido 
no Centro de Pesquisa em 
Óptica e Fotônica  (CEPOF) 
– IFSC -USP, coordenado 
pelo Prof.  Dr. Vanderlei 
Salvador Bagnato. 

Com a utilização combi-
nada de ultrassom e laser, 
os pesquisadores consegui-
ram analisar a significati-
va melhora nos pacientes, 
principalmente na diminui-

Desde a antiguidade a luz 
faz parte do dia a dia e dos 
costumes da civilização hu-
mana, podendo ser utilizada 
em terapias e nas pesquisas 
diversas, com inúmeras apli-
cações, inclusive nos tempos 
atuais no combate a micro or-
ganismo, a exemplo do Coro-
na Vírus – Covid 19, Tamanha 
sua importância, de vai desde 
a área de tempo e frequência, 
passando pelo tratamento de 
câncer pela técnica de PDT, 
por diversas áreas da saúde 
humana, pela engenharia, e 
tantas outras ciências, com 
destaque a descontaminação 
de ambientes e do ar com tec-
nologias utilizando o UVC – 
Luz Ultra Violeta.

Nos tempos das cavernas, 
o Homem pré-histórico che-
gou a venerar o astro Sol e a luz 
solar com algo divino, onde 
era motivo de referencia para 
tudo o que se havia de ser feito, 
tamanha sua importância. Os 
chamados “ deuses solares” 
na antiguidade, eram consi-
derados “ deuses” da saúde, 
da cura e da vida.

 Esse respeito a luz do sol 
ou da lua, que influencia o 
clima, as marés, e que dita 
muitas vezes as regras para 
a agricultura, criou princípios 
práticos a serem seguidos, 
onde acredita-se na influen-
cia da Lua na técnica de poda 
de uma determinada fruta, ou 
mesmo, no uso de irrigação 
na agricultura devido as altas 
temperatura.

 Mas o Sol também tem o 
seu lado a ser considerado e 
respeitado quando o assunto 

Sanitizador de Ar  desenvolvido Grupo de Óptica – Centro de Pesqui-
sa em Óptica e Fotônica (CEPOF) – IFSC – USP

O equipamento faz com que o ar existente em um determinado 
recinto circule rapidamente por um sistema, que, usando radiação 

UVC interna, descontamina o mesmo (ar) de forma rápida. 

Prof. Dr. Vanderlei Salvador 
Bagnato – Diretor do Instituto 

de Física de São Carlos – Univer-
sidade de São Paulo e Coorde-

nador do Centro de Pesquisa em 
Óptica e Fotônica (CEPOF) 

é o câncer de pele, que levou 
os cientistas do CEPOF - USP 
a entender e criar modernas 
técnicas na área da biofotôni-
ca.  A exemplo temos a técnica 
de PDT, utilizada com suces-
so no tratamento do câncer 
de pele no Hospital Amaral 
Carvalho em Jaú –SP, em par-
ceria com os pesquisadores 
da USP de São Carlos – SP, 

especificamente do Instituto 
de Física de São Carlos – Cen-
tro de Pesquisa em Óptica e 
Fotônica – USP. 

Em determinadas cultu-
ras, tomar o conhecido “ba-
nho de sol” sempre foi tido 
como algo saudável e que am-
plia a qualidade de vida, embo-
ra no horário certo ( evitando 
os horários de alta incidên-
cia solar). E assim como uma 
atividade saudável, tomar sol 
pode ser considerado um mé-
todo de “medicina preventi-
va”, que ajuda no processo de 
fixação de algumas vitaminas, 
a exemplo da D3.

Na atualidade e histori-
camente os cientistas vem  
pesquisando as várias for-
mas e aplicações dos agentes 
emissores de luz, a exemplo 
do lazer e do Led , que vem 
sendo estudados em linhas 
de pesquisas diversas. Onde 
muitas vezes são aplicadas e 
transformadas em novas tec-
nologias, a exemplo do “sa-
nitizador de ar e ambientes” 
criado pela equipe do Prof. Dr. 
Vanderlei Salvador Bagnato , 
que tem ampla eficiência na 
descontaminação de ambien-
tes hospitalares e ambientes 
diversos, inclusive escolas e 
salas de trabalho.

 O equipamento foi criado 
e testado, em um processo de 
inovação intenso, que envol-
veu os técnicos do LAT - La-
boratório de Apoio Tecnoló-
gico – IFSC -USP, e faz com 
eficiência a descontaminação 
de partículas suspensas no ar 
( ver foto do protótipo anexa), 
inclusive em ambientes com 

a possível presença de vírus, 
como o Corona Vírus – Covid 
19. Sendo que as pesquisas 
também foram aplicadas em 
outros equipamentos que 
promovem a descontamina-
ção de superfícies variadas.

Reforçando que este equi-
pamento é resultado das pes-
quisas e  experimentos nos 
laboratórios do CEPOF –IFSC 
- USP, com a participação da 
pesquisadora e Bióloga, Thai-
la Quatrini Corrêa, e da pes-
quisadora e Biomédica, Kate 
Blanco, e do pesquisador Prof. 
Vanderlei Salvador Bagnato. 
Sendo que essa tecnologia 
atualmente transformada em 
produtos, pode ser entendida 
e adquirida pela empresa de 
alta tecnologia e SãoCarlense 
denominada MM Optics.  

E para finalizar e histo-
riar, lembremos que os es-
tudos com a luz, já vinham 
sendo feitos por renomados 
cientistas, a exemplo de Isaac 
Newton. Onde a física conti-
nua a pesquisar e promover os 
estudos “luminosos”  e seus 
efeitos, na área da óptica.

Sendo que esta área da 
ciência tem fundamental im-
portância, pois a luz passou a 
ser entendida como a própria 
natureza e parte integrante 
dela. Pois sem a luz prova-
velmente a vida na Terra seria 
limitada, ou seja, quase não 
existira. Inclusive a espécie 
Humana. 

Fontes: Kleber Chicrala 
– Coordenação de Jorna-

lismo Científico do CEPOF 
– INCT – IFSC – USP 

ESTUDO DA INTERAÇÃO DA MELANINA COM ULTRASSOM DE BAIXA INTENSIDADE

N
o Brasil, o câncer de pele 
corresponde a cerca do 
30% de todos os tumores 

malignos registrados no país, de 
acordo com o Instituto Nacional do 
Câncer (INCA), o que o torna de 
longe o mais comum de todas as 
neoplasias malignas. Há dois tipos 
de câncer de pele: o não melanoma 
que surge na camada basal ou 
escamosa da epiderme e representa 
95% dos casos de câncer de pele, 
e o melanoma que tem origem nos 
melanócitos (células que produzem 
melanina). 

O câncer de pele melanoma é o 
tipo menos frequente (5%) dentre os 
casos de câncer de pele, contudo é 
o tipo mais grave e de maior mor-
talidade do que o não melanoma, 
devido à sua alta possibilidade de 
se espalhar por toda a pele, assim 

como entrar na corrente sanguínea 
ou no sistema linfático provocando 
uma metástase (a disseminação do 
câncer para outros órgãos distan-
tes, como pulmão, fígado e cére-
bro). O tratamento padrão para o 
melanoma é a cirurgia simples (com 
bisturi a laser ou micrográfica) e, 
dependendo do estágio do câncer, 
radioterapia ou quimioterapia tam-
bém podem ser utilizadas. Estas 
técnicas possuem os melhores índi-
ces de cura no combate ao câncer, 
entretanto apresentam também 
efeitos colaterais e psicológicos. 
É assim que busca-se desenvolver 
novas técnicas não invasivas, con-
siderando-se resultados cosméticos 
e a preservação da função, como 
exemplo, a terapia fotodinâmica, a 
terapia sonodinâmica e uma com-
binação das duas. 

A terapia fotodinâmica (TFD) é 
uma modalidade terapêutica anti-
câncer baseada na interação de luz, 
uma droga fotoativa chamada de 
fotossensibilizador (FS) e o oxigênio 
molecular presente no tecido. Esses 
componentes combinados podem 
gerar espécies reativas de oxigênio 
(ROS) as quais induzem a morte 
das células tumorais. Esta técnica 
vem conquistando espaço dentre 
as modalidades de tratamento do 
câncer no Brasil e no mundo. A TFD 
apresenta poucos efeitos colaterais 
e resultados cosméticos excelentes, 
facilitando a inserção do paciente 
na sociedade. No entanto, uma limi-
tação é a baixa penetração da luz 
visível nas lesões de maior espessura 
e pigmentadas, conseguindo atingir 
apenas 1 cm de profundidade no 
corpo de forma não invasiva (sem 

ser combinada com a luz para enfim 
solidificar uma nova abordagem de 
tratamento para uma doença, até 
então responsável por inúmeras per-
das ao redor do mundo. 

MURILO DE 
OLIVEIRA SOUZA

Graduando do curso de 
Ciências Física e Biomolecula-

res (IFSC - USP) Bolsista de Ini-
ciação Científica no Centro de 
Pesquisa em Óptica e Fotônica 

(CEPOF) - IFSC - USP 

ASSISTA A ENTREVISTA PARA 
TV USP ( CANAL 10 NET SÃO CAR-
LOS E SITE DO CEPOF) SOBRE O 
ASSUNTO COM O ENTREVISTADO/
AUTOR Murilo de Oliveira Souza

Fontes: Murilo de Oliveira Souza 
- Iniciação Científica no Centro 

de Pesquisa em Óptica e Fotônica 
(CEPOF) - IFSC - USP; Kleber J.S. 
Chicrala - Jornalismo Científico - 
Difusão Científica - CEPOF - INCT 

- IFSC - USP  

Modelo esquemático de TFD e TSD

o uso de fibras ópticas). Este fato é 
devido à presença da melanina, a 
qual é um agente altamente absor-
vedor e espalhador da luz, que tam-
bém possui efeito antioxidante. 

Por outro lado, a terapia sono-
dinâmica (TSD) é uma abordagem 
relativamente nova e promissora 
para o tratamento do câncer, 
baseada nos efeitos simultâneos do 
ultrassom e de uma molécula cha-
mada de sonossensibilizador (SS). 
Ao contrário da luz, o ultrassom é 
uma onda mecânica com excelente 
penetração no tecido biológico, o 
qual permite a ativação do SS em 
maior profundidade, e a conse-
quente indução de dano celular.

Entretanto, por ser uma aborda-
gem recente, algumas pesquisas são 
necessárias a fim de se entender os 
mecanismo por trás desses efeitos 
e consequentemente obter uma 
melhor compreensão dos mesmos 
em tumores pigmentados (câncer de 
pele melanoma, câncer de pele não 
melanoma pigmentado) cujo trata-
mento clínico ainda é um desafio. 

Dessa forma, esse é o principal 
objetivo da pesquisa desenvolvida 
no Centro de Pesquisa em Óptica 
e Fotônica do Instituto de Física de 
São Carlos. Na qual, por meio de 
experimentos realizados com mela-
nina e monitorando as alterações de 
suas propriedades ópticas durante 
a interação com o ultrassom tera-
pêutico, o aluno de iniciação cien-
tífica, Murilo de Oliveira Souza, sob 
a orientação do Prof. Dr. Sebastião 
Pratavieira e co-orientação da dou-
toranda Erika T. P. Ayala, realiza 
estudos com o intuito de ajudar 
na compreensão dos efeitos sobre 
tumores pigmentados durante a 
terapia sonodinâmica, podendo 

AÇÃO SOCIAL 

“Unidos Somos 
Fortes” realiza mais 
de 30 ações em 2021
A 

ação Social “Uni-
dos Somos Fortes” 
realizou em 2021 

mais de trinta ações nas mais 
variadas áreas: meio ambiente, 
educação, social, causa ani-
mal, entre outras.

As ações que merecem 
destaque foram: mais de 
200 Kg de ração doados; 
atendimento a entidades 

assistenciais de nossa cidade; 
duas “Geladeiras do Conhe-
cimento” para CEMEIS de 
nossa cidade; mais de 200 
brinquedos arrecadados em 
duas campanhas em par-
ceria com a PATOTA Brin-
quedos; dois escorregadores 
para CEMEIS de São Carlos; 
400 ovos de páscoa no mês 
de Abril; além de árvores 

plantadas de forma mensal 
pelo membros da ação.

“Em 2022, os trabalhos 
sociais já estão a todo vapor. 
Em Março, a ação social 
completa seu terceiro ani-
versário e terá uma progra-
mação especial como forma 
de comemorar”, disse Icaro 
Zancheta, membro da ação 
social. 
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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
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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%.

Terça-feira, 18
janeiro de 2022
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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

DIVULGAÇÃO
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Empresas do Simples podem ganhar 
dois meses para regularizarem débitos
Comitê discutirá prazos extra em 
reunião na próxima semana

O
s  ne gó c i o s  de 
pequeno porte e 
os microempreen-

dedores individuais (MEI) 
poderão ganhar mais dois 
meses para regularizarem 
os débitos com o Simples 
Nacional – regime especial 
de tributação para micro e 
pequenas empresas. No dia 
21, o Comitê Gestor do pro-
grama discutirá o adiamento 
do prazo de 31 de janeiro 
para 31 de março.

A regularização dos débi-
tos é necessária para os micro 
e pequenos empresários e os 
profissionais autônomos con-
tinuarem no Simples Nacional. 
Em nota, a Receita Federal, 
que integra o Comitê Gestor, 
informou que a medida tem 
como objetivo ajudar os negó-
cios afetados pela pandemia 
de covid-19.

“Neste momento de reto-
mada da economia, a delibera-
ção do Comitê Gestor do Sim-
ples Nacional visa propiciar 

aos contribuintes do Simples 
Nacional o fôlego necessário 
para que se reestruturem, 
regularizem suas pendências 
e retomem o desenvolvimento 
econômico afetado devido à 
pandemia da covid-19”, des-
tacou o comunicado.

Apesar da prorroga-
ção para o pagamento ou a 
renegociação de dívidas, o 
prazo de adesão ao Simples 
Nacional continua sendo 
31 de janeiro. Segundo a 
Receita, essa data não pode 
ser prorrogada por estar 
estabelecida na Lei Comple-
mentar 123/2006, que criou 
o regime especial.

Tradicionalmente, quem 
não pagou os débitos é reti-
rado do Simples Nacional 
em 1º de janeiro de cada 
ano. As empresas excluídas, 
no entanto, têm até 31 de 
janeiro para pedir o regresso 
ao Simples Nacional, desde 
que resolvam as pendências 
até essa data.

renegociação de dívidas com 
o Simples Nacional. Na oca-
sião, o presidente alegou falta 
de medida de compensação 
(elevação de impostos ou 
corte de gastos) exigida pela 
Lei de Responsabilidade Fiscal 
e a proibição de concessão ou 
de vantagens em ano eleitoral.

O projeto vetado benefi-
ciaria 16 milhões de micro 
e pequenas empresas e de 
microempreendedores indi-
viduais. A renegociação da 
dívida ativa abrangerá um 
público menor: 1,8 milhão de 
contribuintes, dos quais 1,64 
são micro e pequenas empre-
sas e 160 mil são MEI.

Criado em 2007, o Sim-
ples Nacional é um regime 
tributário especial que reúne 
o pagamento de seis tributos 
federais, além do Imposto 
sobre Circulação de Merca-
dorias e Serviços (ICMS), 
cobrado por estados e pelo 
Distrito Federal, e do Imposto 
Sobre Serviços (ISS), arreca-
dado pelos municípios. Em 
vez de pagar uma alíquota 
para cada tributo, o micro e 
pequeno empresário recolhe, 
numa única guia, um per-
centual sobre o faturamento 
que é repassado para os três 
níveis de governo. Somente as 
empresas que faturam até R$ 
4,8 milhões por ano podem 
optar pelo regime.

O processo de regulariza-
ção deve ser feito por meio 
do Centro Virtual de Aten-
dimento ao Contribuinte da 
Receita Federal (e-CAC), 
requerendo certificado digi-
tal ou código de acesso. O 
devedor pode pagar à vista, 
abater parte da dívida com 
créditos tributários (recur-
sos que a empresa tem 

direito a receber do Fisco) 
ou parcelar os débitos em até 
cinco anos com o pagamento 
de juros e multa.

HISTÓRICO
Essa é a segunda medida 

tomada pelo governo para 
compensar o veto à lei que 
criaria um programa espe-
cial de renegociação para os 

contribuintes do Simples. 
No último dia 11 de janeiro, 
a Procuradoria-Geral da 
Fazenda Nacional criou dois 
programas para  renegociar 
débitos do Simples inscritos 
na dívida ativa, quando o con-
tribuinte é negativado e passa 
a ser cobrado na Justiça.

Na semana passada, o pre-
sidente Jair Bolsonaro vetou a 

IMPOSTO

Estados decidem encerrar 
congelamento de ICMS de combustíveis

P
or maioria de votos, 
os governos esta-
duais  decidiram 

encerrar o congelamento do 
Imposto sobre a Circulação 
de Mercadorias e Serviços 
(ICMS) sobre os combustíveis 
que vigorava desde novembro. 
A medida foi decidida em 
reunião do Comitê Nacional 
dos Secretários Estaduais de 
Fazenda (Comsefaz).

Os governadores deci-
diram não renovar o con-
gelamento, que acabará no 
fim de janeiro. Na reunião 
no fim de outubro, o Com-
sefaz tinha decidido manter 
o ICMS enquanto a União, a 
Petrobras, o Congresso Nacio-
nal e os estados negociavam 
uma solução definitiva para 
amortecer parte do impacto 

cobrado como um preço fixo 
por litro, como ocorre com 
os tributos federais.

Atualmente, o ICMS é cal-
culado como um percentual 
do preço final. Isso faz com 
que o imposto flutue con-
forme os preços nas bombas, 
subindo quando a Petrobras 
reajusta os preços nas refina-
rias e baixando quando ocorre 
o contrário.

Os governadores consi-
deram o projeto paliativo e 
defendem a criação de um 
fundo de estabilização dos 
preços dos combustíveis, que 
evitaria repasses ao consu-
midor e, ao mesmo tempo, 
bancaria eventuais prejuízos 
da Petrobras quando o preço 
internacional do petróleo e o 
dólar sobem.

dos reajustes nas refinarias 
para o consumidor.

Segundo o Comsefaz, o 
descongelamento do ICMS 
foi decidido após a Petrobras 
elevar o preço dos combus-
tíveis nas refinarias nesta 
semana. No primeiro reajuste 
em 77 dias, a gasolina subiu 

4,85%, e o diesel aumentou 
8,08%.

Por diversas vezes ao 
longo do ano passado, o 
presidente Jair Bolsonaro 
atribuiu aos estados parte 
da culpa pelos  aumentos 
dos combustíveis. O governo 
federal quer que o ICMS seja 

EM 2021

Vendas financiadas 
de veículos tiveram 
alta de 6,8%

BALANÇO
Uso de cheques no Brasil cai 93% desde 1995

O 
avanço da tecno-
logia reduziu sig-
nificativamente a 

utilização do que um dia foi 
o meio de pagamento mais 
tradicional dos brasileiros. 
Desde 1995, a compensação 
de cheques caiu 93,4% no 
país, segundo levantamento 
divulgado pela Federação Bra-
sileira dos Bancos (Febraban).

A tendência de queda é con-
tínua e não parou nos últimos 
26 anos. Em 2021, o volume de 
compensações caiu 23,7%.

Apesar da queda, a moda-
lidade está longe da extinção. 
No ano passado, foram com-
pensadas 218,9 milhões de 
folhas de cheque em todo o 
país. O volume somou 287,1 
milhões em 2020 e chegava a 

3,3 bilhões de folhas compen-
sadas em 1995.

VOLUME FINANCEIRO
O volume financeiro das 

transações com cheques tam-
bém despencou. Em 1995, o 
montante movimentado nessa 
modalidade totalizava R$ 2 
trilhões. A quantia caiu para 
R$ 668,4 bilhões em 2020 e 

R$ 667 bilhões em 2021.
Um dos principais pro-

blemas na utilização de che-
ques também despencou. O 
número de devoluções de che-
ques sem fundos caiu de 56,8 
milhões em 1997 (quando a 
Febraban começou a pesqui-
sar essa série histórica) para 
15,2 milhões em 2020 e 13,6 
milhões no ano passado.

A
s vendas financia-
das de veículos em 
2021 tiveram um 

crescimento de 6,8% em rela-
ção ao ano anterior, apontam 
dados da B3, a bolsa de valo-
res de São Paulo. 

No total, foram 5,9 milhões 
de unidades, incluindo motos, 
automóveis leves e pesados 
e também novos e usados. 
Foram 375 mil unidades 
negociadas a mais em no ano 
passado.

O segmento de veículos 
pesados e de motos foram os 
destaques de 2021 com alta 
de 18% e 17,6%, respectiva-
mente. No setor de veículos 
leves, houve crescimento 
de 4% na comparação com 
as unidades financiadas em 
2020.

O financiamento de usados 
corresponde a 70% do total, 

um crescimento de 10,7% na 
comparação com 2020. Os 
automóveis leves com mais 
tempo de uso tiveram maior 
procura. 

Unidades com 9 a 12 anos 
tiveram aumento de 31,5%. 
Os veículos com mais de 12 
anos, por sua vez, tiveram 
aumento de 71,4% nas ven-
das a crédito.  

Os veículos novos, por 
outro lado, tiveram queda 
de 1,4% no total de vendas a 
prazo. Com destaque para a 
categoria de autos leves, que 
registrou uma queda de 15% 
no ano.

A B3 opera o Sistema 
Nacional  de  Gravames 
(SNG), que reúne o cadastro 
das restrições financeiras de 
veículos dados como garan-
tia em operações de crédito 
no Brasil. 
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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

DIVULGAÇÃO
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Ministro da Saúde defende aplicação 
de dose de reforço contra covid-19

CONTRA COVID-19

São Paulo inicia vacinação 
de crianças com comorbidades

organismo esteja preparado 
para se defender no caso de 
variante. 

O governo tem feito essas 
ações de maneira reiterada”, 
ressaltou o ministro. Ele 
também defendeu o Sistema 
Único de Saúde (SUS) como 
responsável pela redução 
nos números de mortes em 
relação ao ano passado. “Nós 
tivemos uma quebra expres-
siva no número de óbitos, e 
isso se deve à força do Sis-
tema Único de Saúde”.

Segundo o Ministério 
da Saúde, o Brasil tem 162 
milhões de pessoas vaci-
nadas com uma dose e 135 
milhões de pessoas já vaci-
nadas com as duas doses do 
imunizante, ou com a dose 
única, no caso da vacina 
Janssen. 

Já as doses adicionais e de 
reforço aplicadas até agora no 
país somam 16,7 milhões.

Marcelo Queiroga 
participou de ato 
em João Pessoa

O 
ministro da Saúde, 
Marcelo Queiroga, 
participou de um 

ato de vacinação e testagem 
para covid-19 em João Pessoa. 
Queiroga, que é médico de 
formação, posou para fotógra-
fos vacinando uma moradora 
da região e exaltou a terceira 
dose da vacina no reforço à 
imunização.

“É necessário aplicar a 
dose de reforço para que o 

A 
prefeitura de São 
Paulo iniciou nesta 
s e g u n d a - f e i r a 

(17), às 8h, a vacinação das 
crianças de 5 a 11 anos de 
idade com comorbidades 
ou deficiência permanente 
(física, sensorial ou inte-
lectual). O imunizante tam-
bém estará disponível para 
crianças indígenas aldeadas 
da mesma faixa etária.

E nt r a m  n a  l i s t a  de 
comorbidades insuficiência 
cardíaca; cor-pulmonante 
e hipertensão pulmonar; 
cardiopatia hipertensiva; 
síndrome coronarianas; val-
vopatias; miocardiopatias e 
pericardiopatias; doença da 
aorta, dos grandes vasos e 
fístulas arteriovenosa; arrit-
mias cardíacas; cardiopatias 
congênitas; próteses valva-
res e dispositivos cardíacos 
implantados; talassemia; 
síndrome de Down; autismo; 
diabetes mellitus; pneumo-
patias crônicas graves; hiper-
tensão arterial; doença cere-
brovascular; doença renal 
crônica; imunossuprimidos 
(incluindo pacientes onco-
lógicos); anemia falciforme; 
obesidade mórbida; cirrose 
hepática; e HIV.

Já a deficiência perma-
nente física é a limitação 
motora que cause grande 
dificuldade ou incapacidade 
para andar ou subir escadas; 
as sensoriais incluem indiví-
duos com grande dificuldade 
ou incapacidade de ouvir 

mesmo com uso de aparelho 
auditivo; as visuais abrangem 
indivíduos com baixa visão 
ou cegueira; e a intelectual 
considera indivíduos com 
alguma deficiência intelec-
tual permanente que limite 
as suas atividades habituais.

As crianças devem estar 
acompanhadas por um res-
ponsável maior de 18 anos 
e apresentar documento de 
identificação (preferencial-
mente CPF), carteirinha de 
vacinação, comprovante de 
condição de risco para os 
comórbidos (exames, recei-
tas, relatório ou prescrição 
médica f ísicos ou digi-
tais, contendo o CRM do 
médico e com até dois anos 
de emissão) e comprovante 

da deficiência para os defi-
cientes permanentes (laudo 
médico, cartão de gratui-
dade no transporte público, 
documentos comprobató-
rios de atendimento em 
centros de reabilitação ou 
unidades especializadas ou 
documento oficial de iden-
tidade com a indicação da 
deficiência).

A capital paulista recebeu 
na última sexta-feira (14), 
64.090 doses de vacinas 
destinadas à imunização das 
crianças, que serão distribu-
ídas para as unidades básicas 
de Saúde (UBSs) e assistên-
cias médicas ambulatoriais 
integradas, encarregadas 
pela aplicação das vacinas ao 
público-alvo das 8h às 19h.

BALANÇO

Casos de Síndrome Respiratória 
Grave sobem 135% em todo país

O 
b o l e t i m  I n f o -
Gripe da Funda-
ção Oswaldo Cruz 

(Fiocruz), divulgado, mos-
tra que houve um aumento 
de 135% nos casos de Sín-
drome Respiratória Aguda 
Grave (SRAG) das últimas 
três semanas de novembro 
em relação às três últimas 
semanas. Passou de 5,6 mil 
casos para 13 mil. 

“A velocidade com que 
a covid-19 se espalha entre 
a população cresceu sema-
nalmente de 4% para 30%”, 
disse o pesquisador Marcelo 
Gomes, responsável pelo 
InfoGripe.

Os dados apontam um 
crescimento em todas as 
faixas etárias a partir de 10 
anos de idade, desde o final 
de novembro e início de 
dezembro até o momento 
atual. Os números de labo-
ratório indicam que esse 
aumento foi consequência 
tanto da epidemia de gripe 
quanto pela retomada do 
crescimento de casos de 
covid-19.

Das 27 unidades federa-
tivas, 25 apresentam sinal 
de crescimento na tendên-
cia de longo prazo até a SE 1 
(período de 2 a 8 de janeiro 
de 2022). O estado do Rio 
de Janeiro, embora mostre 
estabilidade na tendência 
de longo prazo, tem indícios 
de crescimento na de curto 
prazo. Apenas Roraima mos-
tra sinal de estabilidade nas 
tendências de longo e curto 
prazo.

Com exceção de Roraima 
e do Rio de Janeiro, todos os 
estados têm sinal de cresci-
mento de casos de Síndrome 
Respiratória Aguda (SRAG) 
na tendência de longo prazo, 
sendo que todos esses estão 
com o indicador em nível 
forte (probabilidade > 95%): 
Acre, Alagoas, Amazonas, 

Amapá, Bahia, Ceará, Distrito 
Federal, Espírito Santo, Goiás, 
Maranhão, Mato Grosso, Mato 
Grosso do Sul, Minas Gerais, 
Pará, Paraíba, Pernambuco, 
Piauí, Paraná, Rio Grande 
do Norte, Rio Grande do Sul, 
Rondônia, Santa Catarina, São 
Paulo, Sergipe e Tocantins. 
Destes, apenas Amazonas e 
Rondônia apresentam sinal 
de estabilidade na tendên-
cia de curto prazo. Todos os 
demais apresentam sinal de 
crescimento, sendo este sinal 
moderado (probabilidade > 
75%) no Amapá, Pará e Piauí 
e forte em todos os demais. 
No Rio de Janeiro observa-
-se sinal forte de crescimento 
na tendência de curto prazo, 
embora a tendência de longo 
prazo esteja em situação de 
estabilidade.

EXAMES
LABORATORIAIS
Em todas as faixas etárias 

verifica-se aumento signifi-
cativo de casos associados ao 
vírus Influenza A (gripe) ao 
final de novembro e ao longo 
do mês de dezembro, tendo 
inclusive superado os regis-
tros de covid-19 em algumas 
dessas semanas. No entanto, 
os dados relativos ao final 
de dezembro e à primeira 
semana de janeiro apontam 
para a retomada do cenário 
de predomínio da covid-19.

Na população infantil, na 
qual os vírus sincicial respi-
ratório (VSR) e Influenza A 
ainda prevalecem, também 
verifica-se tendência de 
aumento nos casos positivos 
para a covid-19. O pesquisa-
dor Marcelo Gomes observa 
que o cenário de aumento 
de casos graves de Influenza 
e de covid-19, anteriores às 
festas de final de ano, suge-
rem que tais eventos podem 
ter representado risco sig-
nificativo para a população, 

especialmente em eventos 
com muitas pessoas.

Segundo Marcelo Gomes, 
“esse fato torna fundamental 
a retomada de ações de cons-
cientização da população e 
minimização de risco para 
mitigar o impacto ao longo 
do início do ano de 2022. 
Tais dados também deixam 
claro a importância do can-
celamento de grandes even-
tos de Réveillon por parte 
das autoridades de diversas 
localidades, ainda que os 
dados de notificação estives-
sem apresentando problemas 
na sua divulgação”.

Os dados laboratoriais 
por unidades da federação 
seguem um quadro muito 
similar em praticamente 
todos os estados, “sendo 
claro o início da epidemia de 
Influenza A no Rio de Janeiro 
e rapidamente se espalhando 
para o restante do país”, 
comenta Gomes. Quanto à 
retomada do crescimento de 
SRAG associados à covid-19, 
o boletim mostra uma rever-
são clara a partir da segunda 
quinzena de dezembro em 
diversos estados, embora 
em alguns estados do Norte 
e Nordeste a covid-19 tenha 
mantido alta positividade 
ao longo de todo o final do 
ano: Amapá, Maranhão e 
Pará apresentam tendência 
de crescimento nesses casos 
desde os meses de outubro ou 
novembro. 

O pesquisador Marcelo 
Gomes alertou para o fato de 
que “sempre há atraso entre 
a identificação de casos, o 
resultado laboratorial e a 
inserção do resultado no [Sis-
tema de Vigilância Epidemio-
lógica da Gripe] Sivep-Gripe. 
Com isso, a população viral 
associada a casos recentes 
pode sofrer alterações sig-
nificativas em atualizações 
seguintes”.
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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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São Paulo 
retoma 
rodízio de 
veículos
Medida passa a valer nesta segunda

O 
rodízio municipal 
de veículos volta a 
valer nesta segun-

da-feira (17) na cidade de 

São Paulo. Assim, a circu-
lação de veículos no centro 
expandido da capital volta a 
ser restrita nos horários de 

pico, a partir dos números 
das placas.

As restrições valem para 
os horários das 7h às 10h e 

das 17h às 20h. 
A cada dia da semana a 

interdição atinge os veícu-
los com dois finais de placa 

diferentes: 1 e 2 às segundas-
-feiras; 3 e 4 às terças-feiras; 
5 e 6 às quartas-feiras; 7 e 
8 às quintas-feiras; 0 e 9 às 

sextas-feiras.
O sistema estava suspenso 

desde o dia  20 de dezem-
bro do ano passado.

SAÚDE

Síndrome de Burnout é reconhecida 
como fenômeno ocupacional pela OMS

AMBIENTE 
DE TRABALHO
A advogada Lívia Vilela 

teve a síndrome diagnosticada 
em 2019. Ela trabalhava em 
uma empresa pública desde 
2011. Segundo Lívia, ocorreu 
um processo de sucateamento 
da companhia e o ambiente de 
trabalho não era bom.

Lívia conta que após 
assumir o cargo encontrou 
um espaço desestruturado, 
com alta carga de trabalho e 
grande responsabilidade, sem 
apoio dentro da direção da 
empresa. Essa situação gerou 
muito desgaste a ela. Além 
disso, havia uma disparidade 
salarial expressiva entre os 
trabalhadores da área que ela 
integrava.

“O burnout veio em 2018. 
Eu percebi que não estava 
bem. Comecei a ter proble-
mas para dirigir, pois asso-
ciava ao ambiente do traba-
lho. Fiquei desmotivada e 
não queria estar lá. Comecei 
a ter fortes crises de depres-
são e de ansiedade, insônia”, 
relata.

A advogada foi levada ao 
médico e foi afastada do tra-
balho. Em seguida, passou a 
atuar de forma remota, o que 
seguiu em razão da pande-
mia. Com a privatização da 
empresa pública, ela decidiu 
largar a carreira. 

A 
síndrome de Bur-
nout passou a ser 
reconhecida como 

um fenômeno relacionado 
ao trabalho pela Organização 
Mundial de Saúde (OMS). 
A assunção dessa condição 
passou a valer neste mês de 
janeiro, com a vigência da 
nova Classificação Estatística 
Internacional de Doenças e 
Problemas Relacionados à 
Saúde (CID-11).

A síndrome é definida pela 
OMS como “resultante de um 
estresse crônico associado 
ao local de trabalho que não 
foi adequadamente adminis-
trado”. Conforme a caracte-
rização da entidade, há três 
dimensões que compõem a 
condição.

A primeira delas é a sen-
sação de exaustão ou falta 
de energia. A segunda são 
sentimentos de negativismo, 
cinismo ou distância em rela-
ção ao trabalho. A terceira é a 
sensação de ineficácia e falta 
de realização.

A OMS esclarece que a sín-
drome de Burnout se refere 
especificamente a um fenô-
meno diretamente vinculado 
às relações de trabalho e não 
pode ser aplicada em outras 
áreas ou contextos de vida dos 
indivíduos.

Segundo o advogado tra-
balhista Vinícius Cascone, no 
Brasil, o Ministério da Saúde 
reconhece desde 1999 a sín-
drome como condição relacio-
nada ao trabalho.

Caso um trabalhador 
reconheça os sintomas, deve 
buscar um médico para uma 
análise profissional. O médico 
avalia se o funcionário deve 
ou não ser afastado de suas 
funções. A empresa deve cus-
tear o pagamento caso o afas-
tamento seja de até 15 dias.

Depois deste período, o 
empregado será submetido 
a uma perícia do Instituto 
Nacional do Seguro Social 
(INSS) para que o órgão ana-
lise e, confirmando o diag-
nóstico, arque com o custeio 

do afastamento durante mais 
tempo. É preciso também 
abrir uma comunicação de 
acidente de trabalho.

Cascone explica que se o 
empregador não der o enca-
minhamento em caso de afas-
tamento, o trabalhador pode 

buscar diretamente o INSS ou 
entrar com ação judicial caso 
ocorra uma negativa do órgão.

À Agência Brasil, o Insti-
tuto Nacional do Seguro Social 
(INSS) informou que o iní-
cio da vigência da nova lista 
de doenças demandará uma 

atualização de normativos 
internos, o que ocorrerá “aos 
poucos”. Conforme o órgão, o 
direito a benefícios associados 
ao afastamento temporário é 
garantindo a quem compro-
var incapacidade de realizar 
o trabalho.

LOTERIAS
Ninguém acerta as seis dezenas da 
Mega-Sena e prêmio vai a R$ 16 milhões

MANUTENÇÃO DE VALORES

Correios decidem 
manter os preços 
das encomendas

O
s Correios anun-
ciaram a manuten-
ção dos preços das 

encomendas nacionais e inter-
nacionais. Em nota, a estatal 
informou que preços de ser-
viços como Sedex e PAC, além 
de serviços de importação e 
exportação, não sofrerão rea-
juste. Além disso, em 420 
cidades haverá a redução dos 
valores praticados a partir do 
próximo dia 31.

Para o presidente dos 
Correios, Floriano Peixoto, 
a estatal deve incentivar o 
crescimento da economia 
nacional. “Nesse momento 
de recuperação econômica, 
é importante dar apoio às 
atividades de quem quer pro-
duzir, gerar valor, principal-
mente os micros e pequenos 

empreendedores que atuam 
no comércio eletrônico”.

De acordo com os Cor-
reios, a mudança no com-
portamento do consumidor, 
com o aumento das compras 
feitas pela internet, impulsio-
nadas também pela pandemia, 
fizeram os Correios registra-
rem um aumento de 40% no 
volume de encomendas em 
relação ao ano anterior.

“Medidas como a redução 
de prazos de entrega nos prin-
cipais trechos do país, a cria-
ção de produtos específicos 
para o comércio eletrônico 
e a diversificação de canais 
de atendimento levaram os 
Correios a projetar um novo 
recorde de lucro para 2021 
[que será divulgado em 
breve]”, informou a estatal.

N
Ninguém acertou 
as seis dezenas do 
concurso 2.444 

da Mega-sena, sorteadas no 
último sábado (15) em São 
Paulo. Os números foram 15, 
17, 20, 35, 37 e 43.

O sorteio foi realizado no 
Espaço Loterias Caixa, no Ter-
minal Rodoviário do Tietê. A 
estimativa para o próximo 
concurso, na quarta-feira 
(19), é de R$ 16 milhões.

Acertaram a quina 58 
apostadores que vão receber, 
cada um, R$ 30.313,67. A qua-
dra teve  3.161 ganhadores, 
com prêmio individual de R$ 
794,59. 

As apostas podem ser fei-
tas até as 19h nas casas loté-
ricas, no portal Loterias Caixa 
e no app Loterias Caixa. Clien-
tes do banco podem usar o 
Internet Banking Caixa. O valor 
da aposta simples é R$ 4,50.
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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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Papa Francisco diz 
rezar por vítimas 
das chuvas no Brasil
Ele falou após a oração do Angelus, na Praça de São Pedro

E
m mensagem após 
oração do An ge-
lus, na Praça de 

São Pedro, no Vaticano, o 
Papa Francisco disse no 
último domingo (16) que reza 
pelas vítimas das tempestades 
e enchentes que atingiram o 
Brasil nas últimas semanas.

“Expresso minha solida-
riedade às pessoas atingidas 
pelas fortes chuvas e inun-
dações em várias regiões do 
Brasil nas últimas semanas. 
Rezo em especial pelas víti-
mas e seus familiares e por 
quem perdeu a casa. Que Deus 
ampare o esforço de quem 

está levando ajuda”, declarou 
o pontífice.

Desde o fim do ano pas-
sado, as regiões do sul e 
extremo sul da Bahia e partes 
de Minas Gerais foram forte-
mente atingidas por chuvas 
com precipitações acima da 
média, que deixaram dezenas 
de milhares de pessoas desa-
brigadas ou desalojadas e cau-
saram ao menos 51 mortes.

Após período de trégua, 
áreas de instabilidade volta-
ram a assustar os mineiros no 
fim do sábado (15) e início 
deste  domingo. No estado, 
164 municípios já declararam 

estado de emergência. A 
Defesa Civil de MG confir-
mou até o momento 25 mortes 
causadas pelas fortes chuvas, 
enquanto 100 mil pessoas 
encontram-se desabrigadas 
ou desalojadas.

Na Bahia, a Defesa Civil 
confirmou ao menos 26 
mortes entre dezembro e 
janeiro, em decorrências das 
fortes chuvas e das enchen-
tes. Em outros estados, como 
Pará, Maranhão e Tocantins, 
cheias muito acima da média 
também têm obrigado milha-
res de pessoas a deixarem 
suas casas. 

PANDEMIA

EUA recomendam que população use 
‘máscara mais protetora possível’

O 
Centro de Con-
trole e Prevenção 
de Doenças (CDC) 

dos Estados Unidos revisou 
suas orientações para os nor-
te-americanos sobre o uso de 
máscaras, recomendando 
utilizar “a  mais protetora 
possível”, embora a agência 
não tenha pedido uso nacio-
nal das máscaras N95.

O CDC esclareceu em 
seu  site   que as pessoas 
podem escolher respirado-
res como N95s e KN95s, 
incluindo a remoção de preo-
cupações relacionadas à falta 
de suprimentos para N95s”. 

Acrescentou que os cida-
dãos devem “usar a máscara 
mais protetora possível, que 
se encaixe bem e de forma 

consistente”.
O CDC disse que “embora 

todas as máscaras e respirado-
res forneçam algum nível de 

proteção, os adequadamente 
ajustados fornecem o mais 
alto nível de proteção”.

Os casos de covid-19 nos 
EUA dispararam e mais nor-
te-americanos têm optado 
por proteção de grau mais 
alto.

Os Estados Unidos rela-
taram 1,35 milhão de novas 
infecções por coronavírus, 
batendo o recorde global de 
casos diários em qualquer 
país. Estima-se agora que a 
variante Ômicron seja res-
ponsável por 98,3% do total 
de novos casos que circulam 
no país, segundo o CDC.

VIOLÊNCIA
Nos EUA, ocupação de 
sinagoga termina com 
sequestrador morto

Q
uatro pessoas foram 
sequestradas no 
últim sábado (15) 

dentro de uma sinagoga no 
Texas, nos Estados Unidos 
(EUA). O sequestro durou 
mais de dez horas, e os reféns 
foram libertados durante 
a noite. O sequestrador foi 
morto pela polícia.

JOE BIDEN
O presidente dos EUA, Joe 

Biden, saudou a libertação dos 
reféns da sinagoga do Texas e 
disse que é necessário denunciar 
“o antissemitismo e a ascensão 
do extremismo” no país.

“Estou grato face ao traba-
lho incansável das forças de 
segurança, em todos os níveis, 
que agiram de forma coope-
rativa e corajosa para resgatar 
os reféns. Estamos a enviar 
amor e força aos membros 
da Congregação Beth Israel, 
Colleyville, e à comunidade 
judaica”, afirmou Joe Biden 
no último sábado à noite.

Biden dirigiu-se aos que 
querem espalhar o ódio no 
país: “Vamos opor-nos ao 
antissemitismo e ao aumento 
do extremismo”. Pouco 
antes, o chefe da polícia local 
disse que os investigadores 
acreditam que o suspeito se 
centrou “numa questão que 
não ameaçava especifica-
mente a comunidade judaica”.

Todos os reféns da sina-
goga da Congregação Beth 
Israel, nos Estados Unidos, 
“estão a salvo”, segundo o 
governador do Texas Greg 
Abbott, e o sequestrador foi 
morto, informou a polícia.

Um primeiro refém já tinha 
sido libertado, em boas condi-
ções de saúde, depois de ter 
sido detido durante mais de seis 
horas, enquanto o FBI continu-
ava a negociar com o suspeito 
no crime. Pelo menos quatro 
pessoas foram sequestradas 
dentro da sinagoga da congre-
gação Beth Israel, em Colley-
ville. Um deles era um rabino.

A imprensa informou que 
o suspeito afirmava ser irmão 
de neurocientista paquistanesa, 
suspeita de ter ligações com 
grupo extremista islâmico, con-
denada por tentar matar milita-
res norte-americanos e agentes 
do FBI enquanto se encontrava 
sob custódia no Afeganistão.

O sequestrador exigiu a 
libertação da irmã, que cum-
pre pena de 86 anos no Texas.

O sequestro gerou maior 
proteção policial em várias 
sinagogas e instituições judai-
cas nas principais cidades dos 
Estados Unidos, como Dallas, 
Nova Iorque e Los Angeles, a 
fim de detectar possível ame-
aça antissemita em decor-
rência do que aconteceu em 
Colleyville.

COMBATE A COVID-19

Áustria torna vacinação obrigatória

A 
Áustria vai ser o 
primeiro país da 
Europa a tornar a 

vacinação contra a covid-19 
obrigatória para adultos. O 
chanceler austríaco disse que 
será aplicada multa pesada a 
quem não cumprir a deter-
minação.

“Conforme planejado, 
vamos tornar a vacinação 
obrigatória no início de 
fevereiro”, disse, em entre-
vista coletiva, o conservador 
Karl Nehammer, que chefia o 

governo austríaco em coliga-
ção com os verdes.

Durante toda a semana, 
o tema gerou debates acalo-
rados, quer no Parlamento, 
quer na sociedade.

A medida divide pro-
fundamente a sociedade 
austríaca, no momento em 
que  altura em que 71,5% 
da população elegível tem o 
ciclo de vacinação completo, 
um número baixo se compa-
rado com o de outros países 
europeus.

No último sábado (15), 
27 mil pessoas manifesta-
ram-se contra a medida em 
Viena, a capital, acusando o 
governo de desrespeitar as 
liberdades individuais.

“É um projeto sensí-
vel”, mas “de acordo com 
a Constituição”, afirmou o 
chanceler.

O projeto de lei deverá 
ser aprovado quinta-feira 
(20) pelo Parlamento, onde 
conservadores e verdes 
têm larga maioria e, para 

essa medida, contam ainda 
com os líderes dos partidos 
social-democrata e libe-
ral. Só a extrema-direita é 
contra.

Karl Nehammer adian-
tou que haverá “uma fase de 
adaptação” até meados de 
março e, a partir daí, con-
trole e aplicação de multa aos 
não vacinados.

Há exceções para grá-
vidas e os que não podem 
ser vacinados por razões 
médicas.
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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

Terça-feira, 18
janeiro de 2022

ESPORTE
C-4  Terça-feira, 18  janeiro de 2022

Philippe Coutinho estreia com gol e 
salva Aston Villa contra United
Com apenas 14 minutos em campo, 
brasileiro mudou panorama do jogo

C
o nvo c a d o  p e l o 
técnico Tite na 
última quinta-feira 

(13) para os jogos da seleção 
brasileira contra Equador e 
Paraguai, pelas Eliminatórias 
da Copa do Mundo de 2022, 
Philippe Coutinho precisou 
de apenas 14 minutos em 
campo para dar uma resposta 
a quem questionava sua pre-
sença no escrete canarinho. 

Coutinho estreou pelo 
Aston Villa em partida con-
tra o Manchester United, 
pela 22ª rodada do Campeo-
nato Inglês, e foi fundamen-
tal para arrancar o empate 
de 2 a 2. Os Red Devils 
venciam por 2 a 0 quando o 
brasileiro entrou em campo, 
aos 22 minutos do segundo 
tempo. Aos 31 minutos, 

ele recebeu passe, tabelou 
com com Chukwuemeka e, 
quando dominou, Fred ten-
tou o corte. A bola sobrou 
nos pés de Ramsey, que 
diminuiu. Aos 36 minutos, 
foi a vez de Ramsey avançar 
pela esquerda e tocar para 
Coutinho fazer o dele e dei-
xar tudo igual no Villa Park.

Com o resultado, o Man-
chester United soma 32 
pontos e ocupa a sétima 
posição. Já o Aston Villa 
quebrou uma sequência de 
duas derrotas consecuti-
vas, chegou a 23 pontos e, 
momentaneamente, está na 
13a colocação.

A part ida marcou o 
retorno de Philippe Couti-
nho ao futebol inglês. Ele 
pertence ao Barcelona, mas 

POR 4 A 0

Tunísia goleia 
Mauritânia e mira 
oitavas da Copa 
Africana das Nações

foi emprestado ao Aston 
Villa até o meio de 2022. 
Contratação mais cara da 
história da equipe catalã, o 
meio-campista não repetiu 
a excelente fase da época 
de Liverpool. Acabou sendo 
emprestado para o Bayern 
de Munique, retornou ao 
Barça, sofreu com lesões, e 
não estava sendo aprovei-
tado entre os titulares.

A convocação de Cou-
tinho por Tite foi bastante 
questionada nos últimos 
dias, principalmente pela 
falta de ritmo de jogo e por 
não estar em sua melhor 
forma física. O técnico, no 
entanto, aposta no jogador, 
um dos principais na cam-
panha de classificação para 
a Copa do Mundo da Rússia, 
em 2018. O Brasil enfrenta o 
Equador no dia 27 de janeiro, 
em Quito;  e o Paraguai, 
dia 1º de fevereiro, no Minei-
rão, em Belo Horizonte.

H
amza Mathlouthi 
e Wahbi Khazri 
marcaram dois 

gols nos primeiros nove 

minutos e estabeleceram 
uma confortável vitória por 
4 a 0 para a Tunísia sobre 
a Mauritânia, na partida do 

Grupo F da Copa das Nações 
Africanas no Estádio Limbe, 
em Camarões,  no último 
domingo (16).

Khazri fez mais um no 
segundo tempo e depois 
fez um quarto para Seifed-
dine Jaziri, já que a Tuní-
sia melhorou muito, tendo 
perdido seu primeiro gol 
para o Mali de maneira con-
troversa, quando o árbitro 
zambiano Janny Sikazwe 
errou ao terminar o jogo 
duas vezes antes dos 90 
minutos.

A Tunísia, que perdeu 
um pênalt i  de  Youssef 
Msakni no final, tem três 

pontos nas duas primeiras 
partidas e está em terceiro 
no grupo, atrás de Gâmbia e 
Mali, que têm quatro pontos 
cada. A Mauritânia termi-
nará em último lugar após 
duas derrotas.

A Tunísia agora enfrenta 
o pacote surpresa Gâmbia 
na última partida da fase de 
grupos na quinta-feira (20), 
enquanto o Mali enfrenta a 
Mauritânia. 

As duas melhores equi-
pes de cada grupo avan-
çam para a segunda fase, 
juntamente com os quatro 
melhores terceiros coloca-
dos nas seis chaves.

SKATE

Rayssa Leal fatura STU de Criciúma, 
1ª etapa do circuito brasileiro

CLÁSSICO
Liga Inglesa atende Arsenal 
e adia partida contra Tottenham

O 
último domingo 
(16) foi bom para 
Rayssa Leal, de 13 

anos, que conquistou o título 
do skate street do STU de Cri-
ciúma (SC), etapa de abertura 
do circuito nacional skate de 
2022. Medalha de prata na 
Olimpíada de Tóquio (Japão), 
a maranhense de Imperatriz 
superou na superfinal a pau-
lista Pâmela Rosa, bicampeã 
mundial, ao alcançar 15.24 
pontos. Pâmela terminou em 
segundo lugar (14.08) e Gabi 
Mazetto em terceiro (9.38). O 
evento ocorreu sob forte calor 
e com presença de público 
no Parque Municipal Prefeito 
Altair Guidi, cuja pista é con-
siderada uma das mais moder-
nas do país pela Confedração 
Brasileira de Skate (CBSk).

Antes da superfinal, que 
reuniu as quatro melhores do 
street do STU Criciúma, oito 
atletas disputaram a final. 
Marina Gabriela avançou à 

superfinal junto com Rayssa, 
Pâmela e Gabi. As outras qua-
tro - Giovana Dias, Karen Fei-
tosa, Rafaela Murbach, Virgínia 
Fortes Água - foram eliminadas.

Na disputa masculina, 
quem brilhou foi o cerarense 
Lucas Rabelo, de 22 anos, 
campeão do STU Open Rio 
no ano passado. O skatista 
conseguiu na superfinal nota 

8.81, a mais alta da etapa e 
travou disputa acirrada com 
o paranaense Wilton Souza 
que cravou 8.21.  

Mas na soma final Rabelo 
levou a melhor com nota final 
23.33, se sagrando campeão 
da primeira etapa do circuito 
nacional de street. Souza ter-
minou em segundo e Eduardo 
Neves em terceiro.

O 
clássico do Arse-
nal contra o Totte-
nham Hotspur, do 

norte de Londres, no último 
domingo (16), foi adiado 
porque o elenco do Arsenal 
está afetado por infecções de 
Covid-19, lesões e jogadores 
afastados na Copa das Nações 
Africanas, informou a Premier 
League.

O Arsenal “com relutân-
cia” pediu à liga na última 
sexta-feira (14) para adiar o 

clássico, citando o número 
de jogadores indisponíveis 
no momento.

“Com o Arsenal tendo 
menos jogadores do que o 
necessário para a partida 
(13 jogadores de linha e um 
goleiro), o conselho aceitou 
o pedido do clube (para um 
adiamento)”, disse a Premier 
League em comunicado.

Vinte e uma partidas da 
Premier League foram adia-
das em pouco mais de um 

mês desde o aumento dos 
casos de covid-19 causado   
pela variante Ômicron.

Granit Xhaka, do Arsenal, 
foi descartado da partida do 
último domingo (16) depois 
de receber um cartão ver-
melho no empate de 0 x 0 de 
quinta-feira com o Liverpool 
no jogo de ida das semifinais 
da Copa da Liga, enquanto 
Cedric Soares, Bukayo Saka 
e Calum Chambers sofreram 
lesões.
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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%.

Terça-feira, 18
janeiro de 2022
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TV tudo
Record começa a gravar a 

série “Todas as Garotas em Mim”
Amanhã, quarta-feira, em locações na região de Paulínia, 

pouco mais de 100 km de São Paulo, a Record vai iniciar as gra-
vações de “Todas as Garotas em Mim”, série de Stephanie Ribeiro, 
com direção de Rudi Lagemann.

Neste começo, lanchonete, ruas, restaurante, barzinho, sho-
pping, sorveteria, cemitério etc..., tudo ali na própria cidade e 
regiões próximas.

Para esses primeiros trabalhos, uma boa parte do elenco já foi 
convocada, com destaque para Manuela Do Monte, Ângelo Paes 
Leme, Mharessa Fernanda, Rafael Sardão, Juliana Knust, Rhaisa 
Batista, Alines Fanjur e Juan Alba.

Vale ressaltar ainda que o Polo Cinematográfico de Paulínia 
foi escolhido pela produtora Formata, também para os trabalhos 
em estúdio, assim como, em seu roteiro, estão previstas externas 
em Gramado, no Rio Grande do Sul, e em algumas cidades de 
Santa Catarina.

A direção da Record ainda não tem definida a data de estreia. 
Mas será em maio.

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

Você terá resultados financei-
ros positivos e se destacará no 
relacionamento com superiores. 
Sua relação familiar atravessa 
momentos calmos. Vênus, traz 
estabilidade no amor. 

Fase que dará e receberá ajuda 
financeira. Seus negócios che-
gam fácil ao sucesso. Conte com 
Sagitário e Gêmeos. Parcerias 
serão bem-sucedidas. Positivo 
para acordos com a família. 

A Lua está no seu signo e você 
está pronto a colaborar com a 
família nas finanças. Vida amo-
rosa em paz. Aproveite para fazer 
um tratamento de beleza e dos 
dentes.

O período marca sucesso no anda-
mento do trabalho e negócios. 
Conseguirá atingir seus objetivos 
financeiros. Aproveite o dia e abra 
sua mente para projetos domésti-
cos. Amor firme e decidido.

Nesta fase não terá do que se quei-
xar, sua vida ganha apoio da famí-
lia para mudanças que pretende 
fazer. Ótimo para viagens, compras 
domésticas e mudança de residên-
cia. Amor cheio de carinhos.

Dia que estará ativo para resolver 
problemas financeiros. O sucesso 
acontece e traz oportunidades 
de negócios, viagens, compras e 
mudança de trabalho. Novos cami-
nhos no amor e família.

O período ainda é difícil, o Sol só 
passa a influenciar a partir do dia 
20. Portanto tenha um pouco de 
paciência e fuja de qualquer atrito 
no lar e no trabalho, você só tem 
a perder. Amor com ciúmes.

O dia é de alerta. Evite qualquer 
tipo de cobrança com a família 
e com a pessoa amada, nada 
de ciúmes. Desfavorável para 
compras e novos negócios. Ini-
cie regime alimentar.

A influência do Sol em Capri-
córnio abre caminhos para sua 
profissão e negócios. Astral 
positivo no amor, forte impulso 
para acertar a convivência. Tente 
em jogos. Alegrias com a família.

Bom período para sociedades e 
parcerias. Marte, na sua segunda 
casa equilibra os ganhos e dá 
chances de conquistas profis-
sionais. Amor expressivo e bom 
relacionamento.

Pode ficar sossegado, o astral é 
de paz no lar e amor. Mais uns 
dias e terá Mercúrio e Marte no 
seu signo. Haverá expansão nos 
negócios. Continue cuidando da 
saúde.

Ao contrário de Aquário, deve se 
programar para evitar contratem-
pos no lar e trabalho. Quinta-feira 
o Sol passa a influenciar a sua 
negativa 12ª casa astral. Enfren-
tará problemas com a família.

Mudou
Ontem, conforme o anun-

ciado, foi alterada a nomencla-
tura dos canais esportivos da 
Disney. ESPN Brasil passou a 
ser ESPN e os demais receberam 
os números 2 e 3. O antigo Fox 
Sports 1 virou ESPN 4.

 
Curiosidade

E com o fim do Fox Sports 1, 
o 2 continuou existindo, mesmo 
com o desafio à lógica: se tem o 
2, como não existe o 1?

Se fosse em outro lugar, já 
iam sair falando. 

 
Mas existem as razões

A manutenção da marca Fox, 
independentemente da nume-
ração, se deve a algumas neces-
sidades. Por enquanto, direitos, 
como a Libertadores, e o Cade. 
Como se recorda, em maio do 
ano passado, foi autorizada a 
fusão sem a venda dos canais, 
mas com condições.

 
Entre as principais

Naquela mesma oportuni-
dade, ficou estabelecido que a 
Disney se comprometeria a man-
ter o canal no ar até janeiro deste 
ano. E que também, a partir do 
mesmo período, poderia voltar a 
tentar negociar a marca.

 
Por sua vez

A Band, nos finais de semana, 
está transmitindo a Copa Afri-
cana de Nações, mas assim 
como já acontecia no  Cam-
peonato Alemão, só nos jogos 
narrados pelo José Luiz Datena 
existem sorteios de camisa. Nos 
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A CÉU ABERTO
A mudança repentina no 
“SBT Notícias” só revela 
que no SBT nunca há segu-
rança nenhuma naquilo que 
é feito. A responsabilidade 
pela audiência baixa na pri-
meira semana de exibição 
foi toda jogada nas costas 
do apresentador afastado 
- Darlisson Dutra, com a 
troca por Dudu Camargo e 
Marcão do Povo. Queima-
ção. Falta de respeito com 
o profissional.
Darlisson Dutra foi afas-
tado do “SBT Notícias

NA LITERATURA
‘Sinhás pretas da Bahia’ corrige a história

A
s Sinhás Pretas da 
Bahia: Suas Escra-
vas, Suas Joias. Este 

é o título do último livro do 
antropólogo, historiador e 
poeta Antonio Risério (Edi-
tora Topbooks, 250 pp., R$ 
64,90) e o estranhamento 
começa aí. Sinhás pretas? 
Sinhá, diminutivo carinhoso 
pelo qual eram tratadas senho-
ras de escravos na Colônia e 
no Império, pode ser dado a 
afro-brasileiras? Ex-escravas 
ou suas descendentes usavam 
vestes ricas e joias reluzen-
tes e possuíam escravas? O 
fascínio de tal “esquisitice” 
histórica, contudo, não deve 
pôr em dúvida a qualidade e 
o valor da obra.

A saga parte da constata-
ção real de que a elite eco-
nômica da primeira capital 
do Brasil era constituída, em 
primeiro lugar, por homens 
brancos proprietários ou capi-
talistas, cujas fortunas eram 
constituídas por posse de 
imóveis, escravos e dinheiro. 
Esses varões ricos eram segui-
dos em riqueza por damas 
negras, também proprietá-
rias de imóveis, escravas (os 
do sexo masculino não dispu-
nham das habilidades neces-
sárias para executar serviços 
devidos a suas senhoras) e 
exibiam vestes, joias, e moeda 
sonante.

Risério não baseou sua 
narração em fantasias ou 
mistérios, mas em pesquisa. O 
historiador registrou, na Nota 
do Autor, suas fontes primá-
rias. Ele reconheceu, de saída, 
sua dívida a Heloísa Alberto 

demais não. Só se ele mesmo 
patrocina.

 
Não é por nada

A Band, em tempo de tantas 
mudanças, poderia também cuidar 
um pouco melhor do vestuário do 
pessoal do esporte. Os blazers e as 
camisas são as mesmas de 2013, 
que continuam resistindo heroi-
camente, mesmo já passando no 
vídeo visíveis sinais de desgaste.

 
Tá complicado

Em O Globo, ontem, a jor-
nalista Patrícia Kogut informou 
que “Pantanal” teve sua estreia 
adiada em duas semanas, agora 
só dia 28 de março, por causa 
dos casos de contaminação.

“Reis”, da Record, também 
enfrenta os mesmos problemas. 
Medidas estão sendo tomadas 
para minimizar o problema.

 
Diante disso

“Um Lugar ao Sol”, em cartaz, 
terá que ser espichada.

Mas como já foi toda gravada 
e o elenco dispensado, daqui em 
diante terá capítulos menores e 
muitas das suas cenas, valendo-
-se de stock shots, serão alonga-
das na edição.

 
Demora

Angélica terá, sim, um novo 
programa na HBO Max, mas não 
tão já. Não há, ainda, nem um 
formato definitivo. Deve demo-
rar cerca de seis meses para 
entrar em produção.

 
Bate – Rebate
•     A morte do Valdir Bon-

fim, com 33 anos de casa e 55 
de vida, foi um choque para todo 

pessoal da Band...
•     ... Foi um profissional, 

coordenador de produção, que-
rido e respeitado por todos.

•     Começam em fevereiro 
as gravações de “Cozinhe se 
Puder – Mestres da Sabotagem”, 
com Otaviano Costa, no SBT.

•     A Netflix marcou para 
25 de fevereiro a estreia de 
“De Volta aos 15”, com Maisa 
Silva e Camila Queiroz como 
protagonistas..

•     ... Uma série carregada 
de várias referências à cultura 
dos anos 2000.

•     Caminhão de mudança 
do BandSports foi confirmado 
para a próxima segunda-feira...

•     ... Vai deixar as instala-
ções do Morumbi e ocupar os 
escritórios da rua Tabapuã.

•     Depois de um trabalho 
dos mais elogiados em “Gêne-
sis”, Zécarlos Machado agora vai 
fazer a série “Chuva Negra” no 
Canal Brasil.

•     Neusa Borges também 
fechou para o elenco do filme 
sobre a vida de Mussum...

•     ... O protagonista será 
interpretado por Ailton Graça.

 
C´est fini

Com a curadoria de Ana 
Maria Braga e do maestro João 
Carlos Martins, no dia 26, será 
inaugurada a exposição “A Cara 
de São Paulo”, da fotógrafa luso-
-brasileira Catarina Machado. 
Entre as personalidades clicadas, 
nomes famosos da TV como Ana 
Paula Padrão, Amaury Junior, 
Maurício Kubrusly, Marilu Torres, 
Nilton Travesso e Silvia Poppovic. 
Local: Casa de Portugal.

 
Então é isso. Mas amanhã 

tem mais. Tchau!

Torres, cuja obra Alguns 
Aspectos da Indumentária da 
Crioula Baiana foi «apresen-
tada em 1950 ao concurso 
para provimento da cátedra 
de antropologia e etnogra-
fia da Faculdade Nacional 
de Filosofia da Universidade 
do Brasil». Não escondeu 
também ter sido guiado pela 
«luz realmente nova sobre o 
candomblé» gerada por Lisa 
Earl Castillo e Nicolau Parés. 
A obra deles lhe chegou pelas 
mãos da arquiteta-cineasta Sil-
vana Oliveiri, por Zeno Millet, 
neto da ialorixá Meninha do 
Gantois, e Babá Eté Otum, no 
terreiro do Gantois. De igual 
forma, são citados em reco-
nhecimento Ruth Landes, 
Pierre Verger e Oju Obá, tido 
pelo autor como um dos “pais 
fundadores” da antropologia 
visual.

CITAÇÕES
O próprio corpo do texto, 

aliás, incorpora citações de 
autores celebrados, em obe-
diência a seu critério por 
excelência: a multidisciplina-
ridade. Ali o leitor vislumbra 
pérolas da genialidade socio-
lógica do pernambucano Gil-
berto Freyre, autor de Casa 
Grande e Senzala, e a irre-
sistível narrativa romanesca 
de Memórias de um Sargento 
de Milícias, do carioquíssimo 
Manuel Antônio de Almeida. 
Estilista de mão leve e racio-
cínio ágil, Risério não se faz 
de rogado em dar voz em 
citações de destaque a mes-
tres da ficção e do ensaio. 
Sem se deixar afundar pela 

petulância da parolagem aca-
dêmica e desnecessárias notas 
de pé de página, exigidas pelos 
padrões técnicos de escrita da 
produção universitária.

E, se não impõe o pedan-
tismo professoral ao leitor em 
busca da leveza de qualidade, 
Risério também não escorrega 
no facilitário, enfrentando os 
relatos com realismo desas-
sombrado. Muitas de suas 
personagens, que compraram 
cartas de alforria de alto valor 
com o suor do próprio corpo, 
enriqueceram na miríade de 
terreiros de candomblé, dos 
quais cita nomes e créditos. 
São contadas, ainda, sagas 
familiares nascidas de relações 
afetivas negociadas. A prosti-
tuição não é negligenciada na 
poupança de bens de capital 
próprios da escravatura, em 
que a procriação tinha valor 
de mercado. Risério escapa 
facilmente das trampas de 
tentar reduzir a relação car-
nal ao estupro da escrava pelo 
senhor, que tendem a trans-
formar esse monopólio da 
violência numa forma vil de 
racismo estrutural explícito.

DUELOS 
Não é à toa que a nova obra 

do escritor baiano tenha sido 
submetida à lapidação intelec-
tual no meio universitário, em 
que castas de cátedras tentam 
impor dominação feudal. O 
autor não se esconde em sub-
terfúgios aleivosos, como dei-
xou claro no título de um livro 
anterior: Sobre o Relativismo 
Pós-Moderno e a Fantasia Fas-
cista da Esquerda Identitária.
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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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Humor   
  Caipira:
‘ZÉ DO VENTO’

Certo dia um cara chamado José, inventou de casar.
Sua esposa engravidou e 9 meses depois, quando ela foi fazer 
o parto, era gravidez psicológica, ‘só vento’.
Nesta ocasião, colocaram o nome a José de ‘Zé do Vento’.
Onde ele passava os caras gritavam: 
- Zé do Vento, Zé do Vento.
Ele com raiva passou a matar pessoas. 
Quem o chamava de Zé do Vento ele dava um fim na vida.
Certo dia o padre lhe chamou e disse:
- Faça isso não, você está pecando diante de Deus, só porque 
lhe chamam de Zé do Vento
Zé do Vento então falou:
- Tudo bem padre, não farei mais isso.
Quando saiu da igreja, o padre ouviu uns tiros, quando 
olhou, era Zé do Vento.
O padre disse:
- Mas Zé, você acabou de prometer diante de Deus, e ainda 
continua?
Zé do Vento falou:
-Padre, Zé do Vento até que vai, mas pedir meu pinto para 
encher pneu de bicicleta eu não aceito não.
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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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GABI & RAPHAELA 
talento da nova geração do sertanejo feminino

JANAINA JHOY se destaca na música sertaneja

Mensagem do nosso 
querido amigo 

JOÃO CARRI
A 

nova geração vem 
fazendo o maior 
sucesso no serta-

nejo feminino.
A dupla Gabi e Raphaela, 

desde muito cedo, escreve a 
sua história nesse cenário. 

Natural da cidade de Lu-
pionópolis, no Paraná, a 
dupla sempre soube que a 
música estaria em seu cami-
nho, devido à influência que 
se encontrava dentro da fa-
mília da dupla, que são irmãs. 

O avô Wilson e o pai 
Sérgio tinham uma banda, a 
mãe Rosilda cantava no coral 
e toda a família já apreciava 
uma boa música sertaneja. 

Ao perceberem que não 
teriam como viver longe 
desse universo, as irmãs 
iniciaram suas próprias com-
posições, adotando a cidade 
de Goiânia (GO), como novo 
ponto de trabalho da dupla.

 Um caipira chega em São Paulo, pega um táxi e é assaltado. 
O ladrão, todo atrapalhado, deixa cair a arma e o caipira rapidamente pega a arma, atira no ladrão e corre! 

Chega em um beco escuro, vê um casal se beijando e pergunta: 
– Eu matei alguém o que eu faço? 

O casal com o sotaque paulista responde: 
– Cara, dá no pé. 

O caipira meio desconfiado engatilha a arma e PÁ no seu pé!!!

HUMOR CAIPIRA
O CAIPIRA E O LADRÃO

M
eus amigos, que 
nesta virada de 
ano possamos 

olhar para trás e louvar a 
Deus por todas as bênçãos 
recebidas. Assim como agra-
decer cada vitória conquista-
da e cada obstáculo superado.

Que o Ano Novo traga 
paz e a fé seja renovada e 
fortificada no coração de 
cada um. Que Deus oriente, 
proteja e abençoe a todos 
vocês com um ano de muitas 
alegrias, saúde, amor e paz. 
Feliz Ano Novo!!!

A 
cantora Janaina 
Jhoy é mais uma 
das grandes reve-

lações no cenário da musica 
sertaneja.

Ela iniciou a sua carreira 
ainda criança. Com 9 anos já 
fazia shows e participava de 
festivais de canto. 

Com 11 anos, gravou e lan-
çou seu primeiro CD, voltado 
ao público infantil, mas com 
algumas músicas já no estilo 
sertanejo. 

Janaina Jhoy vem do Oeste 
de Santa Catarina, e com toda 
simpatia, beleza e talento, 
conquista seu público por 
onde passa, trazendo seu show 
sertanejo que proporciona 
muita energia e animação do 
início ao fim.

Contatos 
(049) 99104-7285
janainajhoy@hotmail.com 

Humor   
  Caipira:
CLIENTE COMPLICADO

O sujeito entre num bar, senta-se à uma mesa e logo um 
garçom aparece para atendê-lo.

- Boa noite, o que o senhor toma?
- Eu tomo vitamina C pela manhã, o ônibus para ir ao 

serviço e uma aspirina quando tenho dor de cabeça.
- Desculpe, mas acho que não fui claro. Eu quis dizer o 

que é que o senhor gostaria?
- Ah! Tudo bem! Eu gostaria de ter uma Ferrari, e mandar 

a minha sogra para a ponte que caiu.
- Não é nada disso, meu senhor!
- Continuou o garçom, ainda calmo.
- Eu gostaria de saber o que o senhor deseja beber.
- Ah! É isso? Só tô um pouco chateado porque o meu 

time perdeu para o São Caetano! Kkk
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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 
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GABI & RAPHAELA 
talento da nova geração do sertanejo feminino

JANAINA JHOY se destaca na música sertaneja

Mensagem do nosso 
querido amigo 

JOÃO CARRI
A 

nova geração vem 
fazendo o maior 
sucesso no serta-

nejo feminino.
A dupla Gabi e Raphaela, 

desde muito cedo, escreve a 
sua história nesse cenário. 

Natural da cidade de Lu-
pionópolis, no Paraná, a 
dupla sempre soube que a 
música estaria em seu cami-
nho, devido à influência que 
se encontrava dentro da fa-
mília da dupla, que são irmãs. 

O avô Wilson e o pai 
Sérgio tinham uma banda, a 
mãe Rosilda cantava no coral 
e toda a família já apreciava 
uma boa música sertaneja. 

Ao perceberem que não 
teriam como viver longe 
desse universo, as irmãs 
iniciaram suas próprias com-
posições, adotando a cidade 
de Goiânia (GO), como novo 
ponto de trabalho da dupla.

 Um caipira chega em São Paulo, pega um táxi e é assaltado. 
O ladrão, todo atrapalhado, deixa cair a arma e o caipira rapidamente pega a arma, atira no ladrão e corre! 

Chega em um beco escuro, vê um casal se beijando e pergunta: 
– Eu matei alguém o que eu faço? 

O casal com o sotaque paulista responde: 
– Cara, dá no pé. 

O caipira meio desconfiado engatilha a arma e PÁ no seu pé!!!

HUMOR CAIPIRA
O CAIPIRA E O LADRÃO

M
eus amigos, que 
nesta virada de 
ano possamos 

olhar para trás e louvar a 
Deus por todas as bênçãos 
recebidas. Assim como agra-
decer cada vitória conquista-
da e cada obstáculo superado.

Que o Ano Novo traga 
paz e a fé seja renovada e 
fortificada no coração de 
cada um. Que Deus oriente, 
proteja e abençoe a todos 
vocês com um ano de muitas 
alegrias, saúde, amor e paz. 
Feliz Ano Novo!!!

A 
cantora Janaina 
Jhoy é mais uma 
das grandes reve-

lações no cenário da musica 
sertaneja.

Ela iniciou a sua carreira 
ainda criança. Com 9 anos já 
fazia shows e participava de 
festivais de canto. 

Com 11 anos, gravou e lan-
çou seu primeiro CD, voltado 
ao público infantil, mas com 
algumas músicas já no estilo 
sertanejo. 

Janaina Jhoy vem do Oeste 
de Santa Catarina, e com toda 
simpatia, beleza e talento, 
conquista seu público por 
onde passa, trazendo seu show 
sertanejo que proporciona 
muita energia e animação do 
início ao fim.

Contatos 
(049) 99104-7285
janainajhoy@hotmail.com 

Humor   
 Caipira:
JAPONESES E 
SUAS PROFISSÕES

Takamassa Nomuro: pedreiro 
Kotuka Oku Dokara: proctologista 
Katano Okako: gari 
Kawara Norio: pescador 
Tanaka Traka: cobrador de ônibus 
Fujiko Oro: trombadinha 
Kurano Okoko: psiquiatra 
Kijuro Burabo: banqueiro 
Armando Oboro: confeiteiro 
Takafuro Nokoko: neurocirurgião
Kutuka Aguya: acupunturista 
Dibuya Omiyo: roceiro 
Hideo Orrabo: homossexual 
Kaguya Nopano: costureiro 
Kanota Nakama: prostituta 
Fumiko Karo: traficante
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CARIOCA TEKA BALLUTHI 
vence “Revelação Brasil” da TV Aparecida
T

eka Balluthy é do 
bairro de Vargem 
Grande, no Rio de 

Janeiro (RJ). Adotada por uma 
família ainda recém-nascida, 
seus pais de coração faziam 
parte da pastoral do batismo e 
desde cedo lhe ensinaram a fé. 
Mas foi a música que a aproxi-
mou ainda mais de Deus. 

Logo que Teka entrou, 
pela primeira vez, na paróquia 

Nossa Senhora da Guia, pró-
xima de sua casa, no Rio de 
Janeiro, ela notou o som de 
uma música e uma paz que só 
encontrava lá. 

É formada em artes cêni-
cas, estudou cinema, cantou 
em bares, foi backing vocal da 
cantora Anitta e garçonete/
cantora em restaurante, parti-
cipou de uma peça que rodou 
o País, chamada “Rio mais 

Brasil”, e virou compositora. 
Mas aos 24 anos uma 

depressão a afetou e foi no 
Santuário de Aparecida que 
a artista procurou ajuda. E 
após muitos tratamentos, 
orações e o apoio da família, 
a música lhe tirou do quadro 
depressivo. 

Desde então, ela usa a arte 
e a música como instrumen-
tos para motivar as pessoas e 

mostrar que existe uma saída. 
Teka, cujo sonho é transfor-
mar a vida das pessoas atra-
vés da música e poder viver 
dela,  interpretou as seguintes 
músicas no Revelações Brasil: 
“Tente outra vez”, “Girassol” e 
“Olhos Coloridos”.

Nossos Parabéns, que 
Deus a abençoe grandiosa-
mente. Sucesso! forte abraço! 

PERFIL
Um pouquinho da história da dupla Celeste & Celestino
I

rmãos nascidos na 
c i d a d e  d e  O uv i -
dor, no interior do 

Goiás, Celeste & Celestino ini-
ciaram sua carreira há quase 
60 anos, em 1961. O primeiro 
disco foi lançado em 1966, 
e desde então a dupla viaja 
pelo país, realizando shows e 
apresentações em programa 
de TVs e cantando a genuína 
viola caipira. Sempre defen-
dendo a bandeira da música 
sertaneja raiz com muito amor 
no coração.

MENSAGEM DA SEMANA:
Desejo a todos os meus amigos e a todos que possam ler esta mensa-
gem uma semana abençoada! 
Se durante esta semana você não conseguir alcançar o que mais 
deseja, não se preocupe. Nunca esqueça que Deus sabe o que é 
melhor para você e que tudo tem o seu tempo certo para acontecer! 
Sempre se alegre, pois Deus está controlando as nossas vidas! 
Quando a tristeza invadir o seu coração, lembre que o choro pode 
durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã!

ROBERTINHO & PAULO CÉSAR: 
defensores da cultura da música sertaneja raiz
R

obertinho & Paulo 
César nasceram na 
cidade de Lagoi-

nha, no estado de São Paulo. 
Eles são amigos há mais de 
25 anos, no entanto, resol-
veram formar a dupla por 
volta do ano de 2016.

Robertinho tem 48 anos, 
é mestre de folia do Divino 
e de Santos Reis, nascido e 
criado na roça. É defensor 

da cultura sertaneja, com-
positor e atualmente traba-
lha na construção civil.

Paulo César tem 32 anos, 
nascido e criado no inte-
rior, também é defensor da 
cultura sertaneja. É contra-
-mestre de folia do Divino 
e de Santos Reis e violeiro 
desde criança. Atualmente 
sobrevive como trabalhador 
rural.

Notícias 
do Mundo 
da Música 
Sertaneja:

Conheça as duplas do sul 
do Brasil  que são promessas 
para o ano de 2021

Patrick & Gabriel
João Andrei & Jardel
Marcelo & Vanutti
Na próxima edição conta-

remos um pouco da história 
de cada dupla.

Aguardem!
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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%.

Terça-feira, 29
junho de 2021
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GABI & RAPHAELA 
talento da nova geração do sertanejo feminino

JANAINA JHOY se destaca na música sertaneja

Mensagem do nosso 
querido amigo 

JOÃO CARRI
A 

nova geração vem 
fazendo o maior 
sucesso no serta-

nejo feminino.
A dupla Gabi e Raphaela, 

desde muito cedo, escreve a 
sua história nesse cenário. 

Natural da cidade de Lu-
pionópolis, no Paraná, a 
dupla sempre soube que a 
música estaria em seu cami-
nho, devido à influência que 
se encontrava dentro da fa-
mília da dupla, que são irmãs. 

O avô Wilson e o pai 
Sérgio tinham uma banda, a 
mãe Rosilda cantava no coral 
e toda a família já apreciava 
uma boa música sertaneja. 

Ao perceberem que não 
teriam como viver longe 
desse universo, as irmãs 
iniciaram suas próprias com-
posições, adotando a cidade 
de Goiânia (GO), como novo 
ponto de trabalho da dupla.

 Um caipira chega em São Paulo, pega um táxi e é assaltado. 
O ladrão, todo atrapalhado, deixa cair a arma e o caipira rapidamente pega a arma, atira no ladrão e corre! 

Chega em um beco escuro, vê um casal se beijando e pergunta: 
– Eu matei alguém o que eu faço? 

O casal com o sotaque paulista responde: 
– Cara, dá no pé. 

O caipira meio desconfiado engatilha a arma e PÁ no seu pé!!!

HUMOR CAIPIRA
O CAIPIRA E O LADRÃO

M
eus amigos, que 
nesta virada de 
ano possamos 

olhar para trás e louvar a 
Deus por todas as bênçãos 
recebidas. Assim como agra-
decer cada vitória conquista-
da e cada obstáculo superado.

Que o Ano Novo traga 
paz e a fé seja renovada e 
fortificada no coração de 
cada um. Que Deus oriente, 
proteja e abençoe a todos 
vocês com um ano de muitas 
alegrias, saúde, amor e paz. 
Feliz Ano Novo!!!

A 
cantora Janaina 
Jhoy é mais uma 
das grandes reve-

lações no cenário da musica 
sertaneja.

Ela iniciou a sua carreira 
ainda criança. Com 9 anos já 
fazia shows e participava de 
festivais de canto. 

Com 11 anos, gravou e lan-
çou seu primeiro CD, voltado 
ao público infantil, mas com 
algumas músicas já no estilo 
sertanejo. 

Janaina Jhoy vem do Oeste 
de Santa Catarina, e com toda 
simpatia, beleza e talento, 
conquista seu público por 
onde passa, trazendo seu show 
sertanejo que proporciona 
muita energia e animação do 
início ao fim.

Contatos 
(049) 99104-7285
janainajhoy@hotmail.com 

Humor   
 Caipira:
JAPONESES E 
SUAS PROFISSÕES

Takamassa Nomuro: pedreiro 
Kotuka Oku Dokara: proctologista 
Katano Okako: gari 
Kawara Norio: pescador 
Tanaka Traka: cobrador de ônibus 
Fujiko Oro: trombadinha 
Kurano Okoko: psiquiatra 
Kijuro Burabo: banqueiro 
Armando Oboro: confeiteiro 
Takafuro Nokoko: neurocirurgião
Kutuka Aguya: acupunturista 
Dibuya Omiyo: roceiro 
Hideo Orrabo: homossexual 
Kaguya Nopano: costureiro 
Kanota Nakama: prostituta 
Fumiko Karo: traficante
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ponto de trabalho da dupla.

 Um caipira chega em São Paulo, pega um táxi e é assaltado. 
O ladrão, todo atrapalhado, deixa cair a arma e o caipira rapidamente pega a arma, atira no ladrão e corre! 

Chega em um beco escuro, vê um casal se beijando e pergunta: 
– Eu matei alguém o que eu faço? 

O casal com o sotaque paulista responde: 
– Cara, dá no pé. 

O caipira meio desconfiado engatilha a arma e PÁ no seu pé!!!

HUMOR CAIPIRA
O CAIPIRA E O LADRÃO

M
eus amigos, que 
nesta virada de 
ano possamos 

olhar para trás e louvar a 
Deus por todas as bênçãos 
recebidas. Assim como agra-
decer cada vitória conquista-
da e cada obstáculo superado.

Que o Ano Novo traga 
paz e a fé seja renovada e 
fortificada no coração de 
cada um. Que Deus oriente, 
proteja e abençoe a todos 
vocês com um ano de muitas 
alegrias, saúde, amor e paz. 
Feliz Ano Novo!!!

A 
cantora Janaina 
Jhoy é mais uma 
das grandes reve-

lações no cenário da musica 
sertaneja.

Ela iniciou a sua carreira 
ainda criança. Com 9 anos já 
fazia shows e participava de 
festivais de canto. 

Com 11 anos, gravou e lan-
çou seu primeiro CD, voltado 
ao público infantil, mas com 
algumas músicas já no estilo 
sertanejo. 

Janaina Jhoy vem do Oeste 
de Santa Catarina, e com toda 
simpatia, beleza e talento, 
conquista seu público por 
onde passa, trazendo seu show 
sertanejo que proporciona 
muita energia e animação do 
início ao fim.

Contatos 
(049) 99104-7285
janainajhoy@hotmail.com 
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CARIOCA TEKA BALLUTHI 
vence “Revelação Brasil” da TV Aparecida
T

eka Balluthy é do 
bairro de Vargem 
Grande, no Rio de 

Janeiro (RJ). Adotada por uma 
família ainda recém-nascida, 
seus pais de coração faziam 
parte da pastoral do batismo e 
desde cedo lhe ensinaram a fé. 
Mas foi a música que a aproxi-
mou ainda mais de Deus. 

Logo que Teka entrou, 
pela primeira vez, na paróquia 

Nossa Senhora da Guia, pró-
xima de sua casa, no Rio de 
Janeiro, ela notou o som de 
uma música e uma paz que só 
encontrava lá. 

É formada em artes cêni-
cas, estudou cinema, cantou 
em bares, foi backing vocal da 
cantora Anitta e garçonete/
cantora em restaurante, parti-
cipou de uma peça que rodou 
o País, chamada “Rio mais 

Brasil”, e virou compositora. 
Mas aos 24 anos uma 

depressão a afetou e foi no 
Santuário de Aparecida que 
a artista procurou ajuda. E 
após muitos tratamentos, 
orações e o apoio da família, 
a música lhe tirou do quadro 
depressivo. 

Desde então, ela usa a arte 
e a música como instrumen-
tos para motivar as pessoas e 

mostrar que existe uma saída. 
Teka, cujo sonho é transfor-
mar a vida das pessoas atra-
vés da música e poder viver 
dela,  interpretou as seguintes 
músicas no Revelações Brasil: 
“Tente outra vez”, “Girassol” e 
“Olhos Coloridos”.

Nossos Parabéns, que 
Deus a abençoe grandiosa-
mente. Sucesso! forte abraço! 

PERFIL
Um pouquinho da história da dupla Celeste & Celestino
I

rmãos nascidos na 
c i d a d e  d e  O uv i -
dor, no interior do 

Goiás, Celeste & Celestino ini-
ciaram sua carreira há quase 
60 anos, em 1961. O primeiro 
disco foi lançado em 1966, 
e desde então a dupla viaja 
pelo país, realizando shows e 
apresentações em programa 
de TVs e cantando a genuína 
viola caipira. Sempre defen-
dendo a bandeira da música 
sertaneja raiz com muito amor 
no coração.

MENSAGEM DA SEMANA:
Desejo a todos os meus amigos e a todos que possam ler esta mensa-
gem uma semana abençoada! 
Se durante esta semana você não conseguir alcançar o que mais 
deseja, não se preocupe. Nunca esqueça que Deus sabe o que é 
melhor para você e que tudo tem o seu tempo certo para acontecer! 
Sempre se alegre, pois Deus está controlando as nossas vidas! 
Quando a tristeza invadir o seu coração, lembre que o choro pode 
durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã!

ROBERTINHO & PAULO CÉSAR: 
defensores da cultura da música sertaneja raiz
R

obertinho & Paulo 
César nasceram na 
cidade de Lagoi-

nha, no estado de São Paulo. 
Eles são amigos há mais de 
25 anos, no entanto, resol-
veram formar a dupla por 
volta do ano de 2016.

Robertinho tem 48 anos, 
é mestre de folia do Divino 
e de Santos Reis, nascido e 
criado na roça. É defensor 

da cultura sertaneja, com-
positor e atualmente traba-
lha na construção civil.

Paulo César tem 32 anos, 
nascido e criado no inte-
rior, também é defensor da 
cultura sertaneja. É contra-
-mestre de folia do Divino 
e de Santos Reis e violeiro 
desde criança. Atualmente 
sobrevive como trabalhador 
rural.

Notícias 
do Mundo 
da Música 
Sertaneja:

Conheça as duplas do sul 
do Brasil  que são promessas 
para o ano de 2021

Patrick & Gabriel
João Andrei & Jardel
Marcelo & Vanutti
Na próxima edição conta-

remos um pouco da história 
de cada dupla.

Aguardem!
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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%.

Terça-feira, 29
junho de 2021
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– Eu matei alguém o que eu faço? 
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eus amigos, que 
nesta virada de 
ano possamos 

olhar para trás e louvar a 
Deus por todas as bênçãos 
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decer cada vitória conquista-
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Que o Ano Novo traga 
paz e a fé seja renovada e 
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cada um. Que Deus oriente, 
proteja e abençoe a todos 
vocês com um ano de muitas 
alegrias, saúde, amor e paz. 
Feliz Ano Novo!!!

A 
cantora Janaina 
Jhoy é mais uma 
das grandes reve-

lações no cenário da musica 
sertaneja.

Ela iniciou a sua carreira 
ainda criança. Com 9 anos já 
fazia shows e participava de 
festivais de canto. 

Com 11 anos, gravou e lan-
çou seu primeiro CD, voltado 
ao público infantil, mas com 
algumas músicas já no estilo 
sertanejo. 

Janaina Jhoy vem do Oeste 
de Santa Catarina, e com toda 
simpatia, beleza e talento, 
conquista seu público por 
onde passa, trazendo seu show 
sertanejo que proporciona 
muita energia e animação do 
início ao fim.

Contatos 
(049) 99104-7285
janainajhoy@hotmail.com 

Humor   
 Caipira:
JAPONESES E 
SUAS PROFISSÕES

Takamassa Nomuro: pedreiro 
Kotuka Oku Dokara: proctologista 
Katano Okako: gari 
Kawara Norio: pescador 
Tanaka Traka: cobrador de ônibus 
Fujiko Oro: trombadinha 
Kurano Okoko: psiquiatra 
Kijuro Burabo: banqueiro 
Armando Oboro: confeiteiro 
Takafuro Nokoko: neurocirurgião
Kutuka Aguya: acupunturista 
Dibuya Omiyo: roceiro 
Hideo Orrabo: homossexual 
Kaguya Nopano: costureiro 
Kanota Nakama: prostituta 
Fumiko Karo: traficante
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GABI & RAPHAELA 
talento da nova geração do sertanejo feminino

JANAINA JHOY se destaca na música sertaneja

Mensagem do nosso 
querido amigo 

JOÃO CARRI
A 

nova geração vem 
fazendo o maior 
sucesso no serta-

nejo feminino.
A dupla Gabi e Raphaela, 

desde muito cedo, escreve a 
sua história nesse cenário. 

Natural da cidade de Lu-
pionópolis, no Paraná, a 
dupla sempre soube que a 
música estaria em seu cami-
nho, devido à influência que 
se encontrava dentro da fa-
mília da dupla, que são irmãs. 

O avô Wilson e o pai 
Sérgio tinham uma banda, a 
mãe Rosilda cantava no coral 
e toda a família já apreciava 
uma boa música sertaneja. 

Ao perceberem que não 
teriam como viver longe 
desse universo, as irmãs 
iniciaram suas próprias com-
posições, adotando a cidade 
de Goiânia (GO), como novo 
ponto de trabalho da dupla.

 Um caipira chega em São Paulo, pega um táxi e é assaltado. 
O ladrão, todo atrapalhado, deixa cair a arma e o caipira rapidamente pega a arma, atira no ladrão e corre! 

Chega em um beco escuro, vê um casal se beijando e pergunta: 
– Eu matei alguém o que eu faço? 

O casal com o sotaque paulista responde: 
– Cara, dá no pé. 

O caipira meio desconfiado engatilha a arma e PÁ no seu pé!!!
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CARIOCA TEKA BALLUTHI 
vence “Revelação Brasil” da TV Aparecida
T

eka Balluthy é do 
bairro de Vargem 
Grande, no Rio de 

Janeiro (RJ). Adotada por uma 
família ainda recém-nascida, 
seus pais de coração faziam 
parte da pastoral do batismo e 
desde cedo lhe ensinaram a fé. 
Mas foi a música que a aproxi-
mou ainda mais de Deus. 

Logo que Teka entrou, 
pela primeira vez, na paróquia 

Nossa Senhora da Guia, pró-
xima de sua casa, no Rio de 
Janeiro, ela notou o som de 
uma música e uma paz que só 
encontrava lá. 

É formada em artes cêni-
cas, estudou cinema, cantou 
em bares, foi backing vocal da 
cantora Anitta e garçonete/
cantora em restaurante, parti-
cipou de uma peça que rodou 
o País, chamada “Rio mais 

Brasil”, e virou compositora. 
Mas aos 24 anos uma 

depressão a afetou e foi no 
Santuário de Aparecida que 
a artista procurou ajuda. E 
após muitos tratamentos, 
orações e o apoio da família, 
a música lhe tirou do quadro 
depressivo. 

Desde então, ela usa a arte 
e a música como instrumen-
tos para motivar as pessoas e 

mostrar que existe uma saída. 
Teka, cujo sonho é transfor-
mar a vida das pessoas atra-
vés da música e poder viver 
dela,  interpretou as seguintes 
músicas no Revelações Brasil: 
“Tente outra vez”, “Girassol” e 
“Olhos Coloridos”.

Nossos Parabéns, que 
Deus a abençoe grandiosa-
mente. Sucesso! forte abraço! 

PERFIL
Um pouquinho da história da dupla Celeste & Celestino
I

rmãos nascidos na 
c i d a d e  d e  O uv i -
dor, no interior do 

Goiás, Celeste & Celestino ini-
ciaram sua carreira há quase 
60 anos, em 1961. O primeiro 
disco foi lançado em 1966, 
e desde então a dupla viaja 
pelo país, realizando shows e 
apresentações em programa 
de TVs e cantando a genuína 
viola caipira. Sempre defen-
dendo a bandeira da música 
sertaneja raiz com muito amor 
no coração.

MENSAGEM DA SEMANA:
Desejo a todos os meus amigos e a todos que possam ler esta mensa-
gem uma semana abençoada! 
Se durante esta semana você não conseguir alcançar o que mais 
deseja, não se preocupe. Nunca esqueça que Deus sabe o que é 
melhor para você e que tudo tem o seu tempo certo para acontecer! 
Sempre se alegre, pois Deus está controlando as nossas vidas! 
Quando a tristeza invadir o seu coração, lembre que o choro pode 
durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã!

ROBERTINHO & PAULO CÉSAR: 
defensores da cultura da música sertaneja raiz
R

obertinho & Paulo 
César nasceram na 
cidade de Lagoi-

nha, no estado de São Paulo. 
Eles são amigos há mais de 
25 anos, no entanto, resol-
veram formar a dupla por 
volta do ano de 2016.

Robertinho tem 48 anos, 
é mestre de folia do Divino 
e de Santos Reis, nascido e 
criado na roça. É defensor 

da cultura sertaneja, com-
positor e atualmente traba-
lha na construção civil.

Paulo César tem 32 anos, 
nascido e criado no inte-
rior, também é defensor da 
cultura sertaneja. É contra-
-mestre de folia do Divino 
e de Santos Reis e violeiro 
desde criança. Atualmente 
sobrevive como trabalhador 
rural.

Notícias 
do Mundo 
da Música 
Sertaneja:

Conheça as duplas do sul 
do Brasil  que são promessas 
para o ano de 2021

Patrick & Gabriel
João Andrei & Jardel
Marcelo & Vanutti
Na próxima edição conta-

remos um pouco da história 
de cada dupla.

Aguardem!
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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 
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ROVENA ROSA/AGÊNCIA BRASIL
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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%.

Terça-feira, 29
junho de 2021

AA     Terça-feira, 29
Dezembro de 2020

www.jornalpp.com.br
C-7

GABI & RAPHAELA 
talento da nova geração do sertanejo feminino

JANAINA JHOY se destaca na música sertaneja

Mensagem do nosso 
querido amigo 

JOÃO CARRI
A 

nova geração vem 
fazendo o maior 
sucesso no serta-

nejo feminino.
A dupla Gabi e Raphaela, 

desde muito cedo, escreve a 
sua história nesse cenário. 

Natural da cidade de Lu-
pionópolis, no Paraná, a 
dupla sempre soube que a 
música estaria em seu cami-
nho, devido à influência que 
se encontrava dentro da fa-
mília da dupla, que são irmãs. 

O avô Wilson e o pai 
Sérgio tinham uma banda, a 
mãe Rosilda cantava no coral 
e toda a família já apreciava 
uma boa música sertaneja. 

Ao perceberem que não 
teriam como viver longe 
desse universo, as irmãs 
iniciaram suas próprias com-
posições, adotando a cidade 
de Goiânia (GO), como novo 
ponto de trabalho da dupla.

 Um caipira chega em São Paulo, pega um táxi e é assaltado. 
O ladrão, todo atrapalhado, deixa cair a arma e o caipira rapidamente pega a arma, atira no ladrão e corre! 

Chega em um beco escuro, vê um casal se beijando e pergunta: 
– Eu matei alguém o que eu faço? 

O casal com o sotaque paulista responde: 
– Cara, dá no pé. 

O caipira meio desconfiado engatilha a arma e PÁ no seu pé!!!

HUMOR CAIPIRA
O CAIPIRA E O LADRÃO

M
eus amigos, que 
nesta virada de 
ano possamos 

olhar para trás e louvar a 
Deus por todas as bênçãos 
recebidas. Assim como agra-
decer cada vitória conquista-
da e cada obstáculo superado.

Que o Ano Novo traga 
paz e a fé seja renovada e 
fortificada no coração de 
cada um. Que Deus oriente, 
proteja e abençoe a todos 
vocês com um ano de muitas 
alegrias, saúde, amor e paz. 
Feliz Ano Novo!!!

A 
cantora Janaina 
Jhoy é mais uma 
das grandes reve-

lações no cenário da musica 
sertaneja.

Ela iniciou a sua carreira 
ainda criança. Com 9 anos já 
fazia shows e participava de 
festivais de canto. 

Com 11 anos, gravou e lan-
çou seu primeiro CD, voltado 
ao público infantil, mas com 
algumas músicas já no estilo 
sertanejo. 

Janaina Jhoy vem do Oeste 
de Santa Catarina, e com toda 
simpatia, beleza e talento, 
conquista seu público por 
onde passa, trazendo seu show 
sertanejo que proporciona 
muita energia e animação do 
início ao fim.

Contatos 
(049) 99104-7285
janainajhoy@hotmail.com 

Humor   
 Caipira:
JAPONESES E 
SUAS PROFISSÕES

Takamassa Nomuro: pedreiro 
Kotuka Oku Dokara: proctologista 
Katano Okako: gari 
Kawara Norio: pescador 
Tanaka Traka: cobrador de ônibus 
Fujiko Oro: trombadinha 
Kurano Okoko: psiquiatra 
Kijuro Burabo: banqueiro 
Armando Oboro: confeiteiro 
Takafuro Nokoko: neurocirurgião
Kutuka Aguya: acupunturista 
Dibuya Omiyo: roceiro 
Hideo Orrabo: homossexual 
Kaguya Nopano: costureiro 
Kanota Nakama: prostituta 
Fumiko Karo: traficante
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O casal com o sotaque paulista responde: 
– Cara, dá no pé. 

O caipira meio desconfiado engatilha a arma e PÁ no seu pé!!!

HUMOR CAIPIRA
O CAIPIRA E O LADRÃO

M
eus amigos, que 
nesta virada de 
ano possamos 

olhar para trás e louvar a 
Deus por todas as bênçãos 
recebidas. Assim como agra-
decer cada vitória conquista-
da e cada obstáculo superado.

Que o Ano Novo traga 
paz e a fé seja renovada e 
fortificada no coração de 
cada um. Que Deus oriente, 
proteja e abençoe a todos 
vocês com um ano de muitas 
alegrias, saúde, amor e paz. 
Feliz Ano Novo!!!

A 
cantora Janaina 
Jhoy é mais uma 
das grandes reve-

lações no cenário da musica 
sertaneja.

Ela iniciou a sua carreira 
ainda criança. Com 9 anos já 
fazia shows e participava de 
festivais de canto. 

Com 11 anos, gravou e lan-
çou seu primeiro CD, voltado 
ao público infantil, mas com 
algumas músicas já no estilo 
sertanejo. 

Janaina Jhoy vem do Oeste 
de Santa Catarina, e com toda 
simpatia, beleza e talento, 
conquista seu público por 
onde passa, trazendo seu show 
sertanejo que proporciona 
muita energia e animação do 
início ao fim.

Contatos 
(049) 99104-7285
janainajhoy@hotmail.com 

16 99340-0246

CARIOCA TEKA BALLUTHI 
vence “Revelação Brasil” da TV Aparecida
T

eka Balluthy é do 
bairro de Vargem 
Grande, no Rio de 

Janeiro (RJ). Adotada por uma 
família ainda recém-nascida, 
seus pais de coração faziam 
parte da pastoral do batismo e 
desde cedo lhe ensinaram a fé. 
Mas foi a música que a aproxi-
mou ainda mais de Deus. 

Logo que Teka entrou, 
pela primeira vez, na paróquia 

Nossa Senhora da Guia, pró-
xima de sua casa, no Rio de 
Janeiro, ela notou o som de 
uma música e uma paz que só 
encontrava lá. 

É formada em artes cêni-
cas, estudou cinema, cantou 
em bares, foi backing vocal da 
cantora Anitta e garçonete/
cantora em restaurante, parti-
cipou de uma peça que rodou 
o País, chamada “Rio mais 

Brasil”, e virou compositora. 
Mas aos 24 anos uma 

depressão a afetou e foi no 
Santuário de Aparecida que 
a artista procurou ajuda. E 
após muitos tratamentos, 
orações e o apoio da família, 
a música lhe tirou do quadro 
depressivo. 

Desde então, ela usa a arte 
e a música como instrumen-
tos para motivar as pessoas e 

mostrar que existe uma saída. 
Teka, cujo sonho é transfor-
mar a vida das pessoas atra-
vés da música e poder viver 
dela,  interpretou as seguintes 
músicas no Revelações Brasil: 
“Tente outra vez”, “Girassol” e 
“Olhos Coloridos”.

Nossos Parabéns, que 
Deus a abençoe grandiosa-
mente. Sucesso! forte abraço! 

PERFIL
Um pouquinho da história da dupla Celeste & Celestino
I

rmãos nascidos na 
c i d a d e  d e  O uv i -
dor, no interior do 

Goiás, Celeste & Celestino ini-
ciaram sua carreira há quase 
60 anos, em 1961. O primeiro 
disco foi lançado em 1966, 
e desde então a dupla viaja 
pelo país, realizando shows e 
apresentações em programa 
de TVs e cantando a genuína 
viola caipira. Sempre defen-
dendo a bandeira da música 
sertaneja raiz com muito amor 
no coração.

MENSAGEM DA SEMANA:
Desejo a todos os meus amigos e a todos que possam ler esta mensa-
gem uma semana abençoada! 
Se durante esta semana você não conseguir alcançar o que mais 
deseja, não se preocupe. Nunca esqueça que Deus sabe o que é 
melhor para você e que tudo tem o seu tempo certo para acontecer! 
Sempre se alegre, pois Deus está controlando as nossas vidas! 
Quando a tristeza invadir o seu coração, lembre que o choro pode 
durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã!

ROBERTINHO & PAULO CÉSAR: 
defensores da cultura da música sertaneja raiz
R

obertinho & Paulo 
César nasceram na 
cidade de Lagoi-

nha, no estado de São Paulo. 
Eles são amigos há mais de 
25 anos, no entanto, resol-
veram formar a dupla por 
volta do ano de 2016.

Robertinho tem 48 anos, 
é mestre de folia do Divino 
e de Santos Reis, nascido e 
criado na roça. É defensor 

da cultura sertaneja, com-
positor e atualmente traba-
lha na construção civil.

Paulo César tem 32 anos, 
nascido e criado no inte-
rior, também é defensor da 
cultura sertaneja. É contra-
-mestre de folia do Divino 
e de Santos Reis e violeiro 
desde criança. Atualmente 
sobrevive como trabalhador 
rural.

Notícias 
do Mundo 
da Música 
Sertaneja:

Conheça as duplas do sul 
do Brasil  que são promessas 
para o ano de 2021

Patrick & Gabriel
João Andrei & Jardel
Marcelo & Vanutti
Na próxima edição conta-

remos um pouco da história 
de cada dupla.

Aguardem!
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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%.

Terça-feira, 29
junho de 2021
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GABI & RAPHAELA 
talento da nova geração do sertanejo feminino

JANAINA JHOY se destaca na música sertaneja

Mensagem do nosso 
querido amigo 

JOÃO CARRI
A 

nova geração vem 
fazendo o maior 
sucesso no serta-

nejo feminino.
A dupla Gabi e Raphaela, 

desde muito cedo, escreve a 
sua história nesse cenário. 

Natural da cidade de Lu-
pionópolis, no Paraná, a 
dupla sempre soube que a 
música estaria em seu cami-
nho, devido à influência que 
se encontrava dentro da fa-
mília da dupla, que são irmãs. 

O avô Wilson e o pai 
Sérgio tinham uma banda, a 
mãe Rosilda cantava no coral 
e toda a família já apreciava 
uma boa música sertaneja. 

Ao perceberem que não 
teriam como viver longe 
desse universo, as irmãs 
iniciaram suas próprias com-
posições, adotando a cidade 
de Goiânia (GO), como novo 
ponto de trabalho da dupla.

 Um caipira chega em São Paulo, pega um táxi e é assaltado. 
O ladrão, todo atrapalhado, deixa cair a arma e o caipira rapidamente pega a arma, atira no ladrão e corre! 

Chega em um beco escuro, vê um casal se beijando e pergunta: 
– Eu matei alguém o que eu faço? 

O casal com o sotaque paulista responde: 
– Cara, dá no pé. 

O caipira meio desconfiado engatilha a arma e PÁ no seu pé!!!

HUMOR CAIPIRA
O CAIPIRA E O LADRÃO

M
eus amigos, que 
nesta virada de 
ano possamos 

olhar para trás e louvar a 
Deus por todas as bênçãos 
recebidas. Assim como agra-
decer cada vitória conquista-
da e cada obstáculo superado.

Que o Ano Novo traga 
paz e a fé seja renovada e 
fortificada no coração de 
cada um. Que Deus oriente, 
proteja e abençoe a todos 
vocês com um ano de muitas 
alegrias, saúde, amor e paz. 
Feliz Ano Novo!!!

A 
cantora Janaina 
Jhoy é mais uma 
das grandes reve-

lações no cenário da musica 
sertaneja.

Ela iniciou a sua carreira 
ainda criança. Com 9 anos já 
fazia shows e participava de 
festivais de canto. 

Com 11 anos, gravou e lan-
çou seu primeiro CD, voltado 
ao público infantil, mas com 
algumas músicas já no estilo 
sertanejo. 

Janaina Jhoy vem do Oeste 
de Santa Catarina, e com toda 
simpatia, beleza e talento, 
conquista seu público por 
onde passa, trazendo seu show 
sertanejo que proporciona 
muita energia e animação do 
início ao fim.

Contatos 
(049) 99104-7285
janainajhoy@hotmail.com 

Humor   
 Caipira:
JAPONESES E 
SUAS PROFISSÕES

Takamassa Nomuro: pedreiro 
Kotuka Oku Dokara: proctologista 
Katano Okako: gari 
Kawara Norio: pescador 
Tanaka Traka: cobrador de ônibus 
Fujiko Oro: trombadinha 
Kurano Okoko: psiquiatra 
Kijuro Burabo: banqueiro 
Armando Oboro: confeiteiro 
Takafuro Nokoko: neurocirurgião
Kutuka Aguya: acupunturista 
Dibuya Omiyo: roceiro 
Hideo Orrabo: homossexual 
Kaguya Nopano: costureiro 
Kanota Nakama: prostituta 
Fumiko Karo: traficante
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ano possamos 
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Deus por todas as bênçãos 
recebidas. Assim como agra-
decer cada vitória conquista-
da e cada obstáculo superado.

Que o Ano Novo traga 
paz e a fé seja renovada e 
fortificada no coração de 
cada um. Que Deus oriente, 
proteja e abençoe a todos 
vocês com um ano de muitas 
alegrias, saúde, amor e paz. 
Feliz Ano Novo!!!

A 
cantora Janaina 
Jhoy é mais uma 
das grandes reve-

lações no cenário da musica 
sertaneja.

Ela iniciou a sua carreira 
ainda criança. Com 9 anos já 
fazia shows e participava de 
festivais de canto. 

Com 11 anos, gravou e lan-
çou seu primeiro CD, voltado 
ao público infantil, mas com 
algumas músicas já no estilo 
sertanejo. 

Janaina Jhoy vem do Oeste 
de Santa Catarina, e com toda 
simpatia, beleza e talento, 
conquista seu público por 
onde passa, trazendo seu show 
sertanejo que proporciona 
muita energia e animação do 
início ao fim.

Contatos 
(049) 99104-7285
janainajhoy@hotmail.com 
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 Um caipira chega em São Paulo, pega um táxi e é assaltado. 
O ladrão, todo atrapalhado, deixa cair a arma e o caipira rapidamente pega a arma, atira no ladrão e corre! 
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CARIOCA TEKA BALLUTHI 
vence “Revelação Brasil” da TV Aparecida
T

eka Balluthy é do 
bairro de Vargem 
Grande, no Rio de 

Janeiro (RJ). Adotada por uma 
família ainda recém-nascida, 
seus pais de coração faziam 
parte da pastoral do batismo e 
desde cedo lhe ensinaram a fé. 
Mas foi a música que a aproxi-
mou ainda mais de Deus. 

Logo que Teka entrou, 
pela primeira vez, na paróquia 

Nossa Senhora da Guia, pró-
xima de sua casa, no Rio de 
Janeiro, ela notou o som de 
uma música e uma paz que só 
encontrava lá. 

É formada em artes cêni-
cas, estudou cinema, cantou 
em bares, foi backing vocal da 
cantora Anitta e garçonete/
cantora em restaurante, parti-
cipou de uma peça que rodou 
o País, chamada “Rio mais 

Brasil”, e virou compositora. 
Mas aos 24 anos uma 

depressão a afetou e foi no 
Santuário de Aparecida que 
a artista procurou ajuda. E 
após muitos tratamentos, 
orações e o apoio da família, 
a música lhe tirou do quadro 
depressivo. 

Desde então, ela usa a arte 
e a música como instrumen-
tos para motivar as pessoas e 

mostrar que existe uma saída. 
Teka, cujo sonho é transfor-
mar a vida das pessoas atra-
vés da música e poder viver 
dela,  interpretou as seguintes 
músicas no Revelações Brasil: 
“Tente outra vez”, “Girassol” e 
“Olhos Coloridos”.

Nossos Parabéns, que 
Deus a abençoe grandiosa-
mente. Sucesso! forte abraço! 

PERFIL
Um pouquinho da história da dupla Celeste & Celestino
I

rmãos nascidos na 
c i d a d e  d e  O uv i -
dor, no interior do 

Goiás, Celeste & Celestino ini-
ciaram sua carreira há quase 
60 anos, em 1961. O primeiro 
disco foi lançado em 1966, 
e desde então a dupla viaja 
pelo país, realizando shows e 
apresentações em programa 
de TVs e cantando a genuína 
viola caipira. Sempre defen-
dendo a bandeira da música 
sertaneja raiz com muito amor 
no coração.

MENSAGEM DA SEMANA:
Desejo a todos os meus amigos e a todos que possam ler esta mensa-
gem uma semana abençoada! 
Se durante esta semana você não conseguir alcançar o que mais 
deseja, não se preocupe. Nunca esqueça que Deus sabe o que é 
melhor para você e que tudo tem o seu tempo certo para acontecer! 
Sempre se alegre, pois Deus está controlando as nossas vidas! 
Quando a tristeza invadir o seu coração, lembre que o choro pode 
durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã!

ROBERTINHO & PAULO CÉSAR: 
defensores da cultura da música sertaneja raiz
R

obertinho & Paulo 
César nasceram na 
cidade de Lagoi-

nha, no estado de São Paulo. 
Eles são amigos há mais de 
25 anos, no entanto, resol-
veram formar a dupla por 
volta do ano de 2016.

Robertinho tem 48 anos, 
é mestre de folia do Divino 
e de Santos Reis, nascido e 
criado na roça. É defensor 

da cultura sertaneja, com-
positor e atualmente traba-
lha na construção civil.

Paulo César tem 32 anos, 
nascido e criado no inte-
rior, também é defensor da 
cultura sertaneja. É contra-
-mestre de folia do Divino 
e de Santos Reis e violeiro 
desde criança. Atualmente 
sobrevive como trabalhador 
rural.

Notícias 
do Mundo 
da Música 
Sertaneja:

Conheça as duplas do sul 
do Brasil  que são promessas 
para o ano de 2021

Patrick & Gabriel
João Andrei & Jardel
Marcelo & Vanutti
Na próxima edição conta-

remos um pouco da história 
de cada dupla.

Aguardem!

16. 99763-4175
loz_barbaros_barberaria
Loz Barbaros Barberaria

Rua Miguel Dahma, 174 
(vila Prado) | São Carlos

(16) 3307-8640
reservation@domain.com

R. Rui Barbosa, 947 -
Vila Monteiro (Gleba I) | São Carlos

MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA EM 
ASSENTAMENTO DE BLOQUETES

Mensagem da 
Semana

Quando as coisas não fize-
rem mais sentido e nada mais 
prender você, não tenha medo 
de trocar o roteiro.

Você só descobre novos 
caminhos quando muda a 
direção.

Amanda & Vinícius, jovens talentos 
que vem se destacando na música

“Eu sou apaixonada por 
cantar, eu amo. Conhecer 
cantores significa muito, é 
legal ter cantado com todo 
mundo”, comemora.

André conta que o sonho 
deles começou há três anos, 

quando Amanda e o irmão 
Vinícius Gonçalves Rosseto, 
que tem 12 anos, assistiram ao 
filme ‘Dois filhos de Francisco’, 
que retrata a vida da dupla Zezé 
Di Camargo e Luciano.

Os pequenos cantores já 

participaram de importantes 
shows com cantores famosos e já 
se apresentaram em várias emis-
soras de rádio e de TV, como no 
Programa Raul Gil, Programa do 
Gugu, Encontro com Fátima Ber-
nardes, Programa Silvio Santos e 

no Programa Legendários com 
Marcos Mion. 

Que Deus os abençoe 
grandiosamente, forte abraço 
e muito sucesso sempre!

Telefone de Contato: (16) 
9.9746-5954

HOMENAGEM

Descanse em paz amigo radialista 
Antônio Carlos da Silva, o ‘Tucura’

F
aleceu no dia 28 de 
outubro de 2021 na 
cidade de São Carlos 

(SP), aos 57 anos de idade, 
Antônio Carlos da Silva, o 
‘Tucura’.

Ele era casado, deixou 
esposa, duas filhas e uma 
netinha.

‘Tucura’ amava a profissão 
e a sua vida sempre foi dedi-
cada a comunicação. Tinha 
muitas influências na história 
do futebol.

Sua trajetória profissio-
nal começou na década de 
70, quando passou a traba-
lhar com 10 anos de idade no 
popular ‘Bar Pisteli’, onde era 
lavador de copos. Ali ‘Tucura’ 
cresceu em meio das dificul-
dades e superando os desafios.

Na década de 80, já com 
15 anos de idade, apaixonado 
por esportes, principalmente 
pelo futebol, ele era fã do time 
‘Para Bola’, e então começou 
a brincar de imitar grandes 
vozes da locução esportiva, 
tais como ‘Fiori Gigliotti, 
Osmar Santos e outros.

E m  m e i o  a  t a i s 

rádio, onde permaneceu por 
quarenta anos, sempre com 
destaque na área esportiva, 
como também na cobertura 
política da cidade.

‘Tucura’ conviveu com 
grandes lendas do rádio são-
-carlense e sempre teve a 
humildade de ouvir e aceitar 
os conselhos que colaboraram 
muito para a sua ascensão nas 
ondas da radiodifusão. 

Por vários anos ele foi 
âncora do Programa ‘Fala 
São Carlos’, transmitido de 
segunda a sexta-feira, das 8h 
às 10h30, através dos 1.450 
AM na Rádio São Carlos, onde 
permaneceu até o mês de 
maio de 2021, liderando esse 
horário que era campeão de 
audiência.

Dedico essa matéria a esta 
pessoa especial em nossas 
vidas, que por tantos anos 
abrilhantou programas de 
rádio em São Carlos (SP), 
sempre com a maior alegria e 
dedicação para com todos os 
seus admiradores.

Tinha uma simplici-
dade incrível, usava a sua 

humildade para ajudar o pró-
ximo e ouvir os mais idosos… 
ele nos ensinou a lutar pelos 
nossos sonhos sem desani-
mar… e que é um exemplo a 
ser seguido, que lutou sem 
medir esforços, sendo uma 
pessoa mais do que espe-
cial e que permanecerá em 
nossa memória e em nossos 
corações.

Eu, o amigo Miltinho de 
Carvalho da cidade de São 
Carlos (SP), tive o prazer de 
conviver e participar de bons 
momentos com esse ser mara-
vilhoso, durante vários anos.

A cidade de São Carlos 
(SP) perdeu um grande cida-
dão! “O mundo do rádio está 
muito triste, perdemos um 
grande ser, humilde, uma boa 
pessoa, um grande amigo”.

‘Tucura’, todos nós sabemos 
quanto você foi importante e 
especial para quem teve o prazer 
de estar sempre perto de você.

“Vamos sentir muita saudade, 
mas vamos continuar orando e 
pedindo para Deus nos dar força 
e coragem para toda a sua família 
e amigos, a fim de confortar os 
nossos corações”.

Descanse em paz!
Nasceu em 1963 e faleceu 

em 28 de outubro de 2021.

A
manda & Vinícius 
é uma dupla ser-
taneja mirim, da 

cidade de Assis no interior 
de São Paulo, que vêm se 
tornando sensação na região 
onde moram, por ter na baga-
gem a experiência de ter divi-
dido o palco com muitos can-
tores profissionais.

Segundo o pai dos jovens 
cantores, André Rosseto, em 

três anos foram mais de quinze 
grandes nomes da música ser-
taneja como Chitãozinho & 
Xororó, Zezé Di Camargo e 
Luciano, Matogrosso e Mathias, 
César Menotti e Fabiano e 
Michel Teló.

Para Amanda Gonçalves 
Rosseto, de apenas 9 anos, 
estar no palco com seus ídolos 
alimenta seu sonho de um dia 
ser uma cantora famosa.

brincadeiras, foi ai que o 
professor Maurício Carlos 
Ruggiero, viu nele um talento 
para narrar futebol e então o 
convidou para participar de 
um programa esportivo na 
antiga Rádio Progresso. Desde 
então, ele não saiu mais do 
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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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GABI & RAPHAELA 
talento da nova geração do sertanejo feminino

JANAINA JHOY se destaca na música sertaneja

Mensagem do nosso 
querido amigo 

JOÃO CARRI
A 

nova geração vem 
fazendo o maior 
sucesso no serta-

nejo feminino.
A dupla Gabi e Raphaela, 

desde muito cedo, escreve a 
sua história nesse cenário. 

Natural da cidade de Lu-
pionópolis, no Paraná, a 
dupla sempre soube que a 
música estaria em seu cami-
nho, devido à influência que 
se encontrava dentro da fa-
mília da dupla, que são irmãs. 

O avô Wilson e o pai 
Sérgio tinham uma banda, a 
mãe Rosilda cantava no coral 
e toda a família já apreciava 
uma boa música sertaneja. 

Ao perceberem que não 
teriam como viver longe 
desse universo, as irmãs 
iniciaram suas próprias com-
posições, adotando a cidade 
de Goiânia (GO), como novo 
ponto de trabalho da dupla.

 Um caipira chega em São Paulo, pega um táxi e é assaltado. 
O ladrão, todo atrapalhado, deixa cair a arma e o caipira rapidamente pega a arma, atira no ladrão e corre! 

Chega em um beco escuro, vê um casal se beijando e pergunta: 
– Eu matei alguém o que eu faço? 

O casal com o sotaque paulista responde: 
– Cara, dá no pé. 

O caipira meio desconfiado engatilha a arma e PÁ no seu pé!!!

HUMOR CAIPIRA
O CAIPIRA E O LADRÃO

M
eus amigos, que 
nesta virada de 
ano possamos 

olhar para trás e louvar a 
Deus por todas as bênçãos 
recebidas. Assim como agra-
decer cada vitória conquista-
da e cada obstáculo superado.

Que o Ano Novo traga 
paz e a fé seja renovada e 
fortificada no coração de 
cada um. Que Deus oriente, 
proteja e abençoe a todos 
vocês com um ano de muitas 
alegrias, saúde, amor e paz. 
Feliz Ano Novo!!!

A 
cantora Janaina 
Jhoy é mais uma 
das grandes reve-

lações no cenário da musica 
sertaneja.

Ela iniciou a sua carreira 
ainda criança. Com 9 anos já 
fazia shows e participava de 
festivais de canto. 

Com 11 anos, gravou e lan-
çou seu primeiro CD, voltado 
ao público infantil, mas com 
algumas músicas já no estilo 
sertanejo. 

Janaina Jhoy vem do Oeste 
de Santa Catarina, e com toda 
simpatia, beleza e talento, 
conquista seu público por 
onde passa, trazendo seu show 
sertanejo que proporciona 
muita energia e animação do 
início ao fim.

Contatos 
(049) 99104-7285
janainajhoy@hotmail.com 

Humor   
  Caipira:
CLIENTE COMPLICADO

O sujeito entre num bar, senta-se à uma mesa e logo um 
garçom aparece para atendê-lo.

- Boa noite, o que o senhor toma?
- Eu tomo vitamina C pela manhã, o ônibus para ir ao 

serviço e uma aspirina quando tenho dor de cabeça.
- Desculpe, mas acho que não fui claro. Eu quis dizer o 

que é que o senhor gostaria?
- Ah! Tudo bem! Eu gostaria de ter uma Ferrari, e mandar 

a minha sogra para a ponte que caiu.
- Não é nada disso, meu senhor!
- Continuou o garçom, ainda calmo.
- Eu gostaria de saber o que o senhor deseja beber.
- Ah! É isso? Só tô um pouco chateado porque o meu 

time perdeu para o São Caetano! Kkk
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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%.
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GABI & RAPHAELA 
talento da nova geração do sertanejo feminino

JANAINA JHOY se destaca na música sertaneja

Mensagem do nosso 
querido amigo 

JOÃO CARRI
A 

nova geração vem 
fazendo o maior 
sucesso no serta-

nejo feminino.
A dupla Gabi e Raphaela, 

desde muito cedo, escreve a 
sua história nesse cenário. 

Natural da cidade de Lu-
pionópolis, no Paraná, a 
dupla sempre soube que a 
música estaria em seu cami-
nho, devido à influência que 
se encontrava dentro da fa-
mília da dupla, que são irmãs. 

O avô Wilson e o pai 
Sérgio tinham uma banda, a 
mãe Rosilda cantava no coral 
e toda a família já apreciava 
uma boa música sertaneja. 

Ao perceberem que não 
teriam como viver longe 
desse universo, as irmãs 
iniciaram suas próprias com-
posições, adotando a cidade 
de Goiânia (GO), como novo 
ponto de trabalho da dupla.

 Um caipira chega em São Paulo, pega um táxi e é assaltado. 
O ladrão, todo atrapalhado, deixa cair a arma e o caipira rapidamente pega a arma, atira no ladrão e corre! 

Chega em um beco escuro, vê um casal se beijando e pergunta: 
– Eu matei alguém o que eu faço? 

O casal com o sotaque paulista responde: 
– Cara, dá no pé. 

O caipira meio desconfiado engatilha a arma e PÁ no seu pé!!!

HUMOR CAIPIRA
O CAIPIRA E O LADRÃO

M
eus amigos, que 
nesta virada de 
ano possamos 

olhar para trás e louvar a 
Deus por todas as bênçãos 
recebidas. Assim como agra-
decer cada vitória conquista-
da e cada obstáculo superado.

Que o Ano Novo traga 
paz e a fé seja renovada e 
fortificada no coração de 
cada um. Que Deus oriente, 
proteja e abençoe a todos 
vocês com um ano de muitas 
alegrias, saúde, amor e paz. 
Feliz Ano Novo!!!

A 
cantora Janaina 
Jhoy é mais uma 
das grandes reve-

lações no cenário da musica 
sertaneja.

Ela iniciou a sua carreira 
ainda criança. Com 9 anos já 
fazia shows e participava de 
festivais de canto. 

Com 11 anos, gravou e lan-
çou seu primeiro CD, voltado 
ao público infantil, mas com 
algumas músicas já no estilo 
sertanejo. 

Janaina Jhoy vem do Oeste 
de Santa Catarina, e com toda 
simpatia, beleza e talento, 
conquista seu público por 
onde passa, trazendo seu show 
sertanejo que proporciona 
muita energia e animação do 
início ao fim.

Contatos 
(049) 99104-7285
janainajhoy@hotmail.com 

Humor   
 Caipira:
JAPONESES E 
SUAS PROFISSÕES

Takamassa Nomuro: pedreiro 
Kotuka Oku Dokara: proctologista 
Katano Okako: gari 
Kawara Norio: pescador 
Tanaka Traka: cobrador de ônibus 
Fujiko Oro: trombadinha 
Kurano Okoko: psiquiatra 
Kijuro Burabo: banqueiro 
Armando Oboro: confeiteiro 
Takafuro Nokoko: neurocirurgião
Kutuka Aguya: acupunturista 
Dibuya Omiyo: roceiro 
Hideo Orrabo: homossexual 
Kaguya Nopano: costureiro 
Kanota Nakama: prostituta 
Fumiko Karo: traficante
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GABI & RAPHAELA 
talento da nova geração do sertanejo feminino

JANAINA JHOY se destaca na música sertaneja

Mensagem do nosso 
querido amigo 

JOÃO CARRI
A 

nova geração vem 
fazendo o maior 
sucesso no serta-

nejo feminino.
A dupla Gabi e Raphaela, 

desde muito cedo, escreve a 
sua história nesse cenário. 

Natural da cidade de Lu-
pionópolis, no Paraná, a 
dupla sempre soube que a 
música estaria em seu cami-
nho, devido à influência que 
se encontrava dentro da fa-
mília da dupla, que são irmãs. 

O avô Wilson e o pai 
Sérgio tinham uma banda, a 
mãe Rosilda cantava no coral 
e toda a família já apreciava 
uma boa música sertaneja. 

Ao perceberem que não 
teriam como viver longe 
desse universo, as irmãs 
iniciaram suas próprias com-
posições, adotando a cidade 
de Goiânia (GO), como novo 
ponto de trabalho da dupla.

 Um caipira chega em São Paulo, pega um táxi e é assaltado. 
O ladrão, todo atrapalhado, deixa cair a arma e o caipira rapidamente pega a arma, atira no ladrão e corre! 

Chega em um beco escuro, vê um casal se beijando e pergunta: 
– Eu matei alguém o que eu faço? 

O casal com o sotaque paulista responde: 
– Cara, dá no pé. 

O caipira meio desconfiado engatilha a arma e PÁ no seu pé!!!

HUMOR CAIPIRA
O CAIPIRA E O LADRÃO

M
eus amigos, que 
nesta virada de 
ano possamos 

olhar para trás e louvar a 
Deus por todas as bênçãos 
recebidas. Assim como agra-
decer cada vitória conquista-
da e cada obstáculo superado.

Que o Ano Novo traga 
paz e a fé seja renovada e 
fortificada no coração de 
cada um. Que Deus oriente, 
proteja e abençoe a todos 
vocês com um ano de muitas 
alegrias, saúde, amor e paz. 
Feliz Ano Novo!!!

A 
cantora Janaina 
Jhoy é mais uma 
das grandes reve-

lações no cenário da musica 
sertaneja.

Ela iniciou a sua carreira 
ainda criança. Com 9 anos já 
fazia shows e participava de 
festivais de canto. 

Com 11 anos, gravou e lan-
çou seu primeiro CD, voltado 
ao público infantil, mas com 
algumas músicas já no estilo 
sertanejo. 

Janaina Jhoy vem do Oeste 
de Santa Catarina, e com toda 
simpatia, beleza e talento, 
conquista seu público por 
onde passa, trazendo seu show 
sertanejo que proporciona 
muita energia e animação do 
início ao fim.

Contatos 
(049) 99104-7285
janainajhoy@hotmail.com 
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CARIOCA TEKA BALLUTHI 
vence “Revelação Brasil” da TV Aparecida
T

eka Balluthy é do 
bairro de Vargem 
Grande, no Rio de 

Janeiro (RJ). Adotada por uma 
família ainda recém-nascida, 
seus pais de coração faziam 
parte da pastoral do batismo e 
desde cedo lhe ensinaram a fé. 
Mas foi a música que a aproxi-
mou ainda mais de Deus. 

Logo que Teka entrou, 
pela primeira vez, na paróquia 

Nossa Senhora da Guia, pró-
xima de sua casa, no Rio de 
Janeiro, ela notou o som de 
uma música e uma paz que só 
encontrava lá. 

É formada em artes cêni-
cas, estudou cinema, cantou 
em bares, foi backing vocal da 
cantora Anitta e garçonete/
cantora em restaurante, parti-
cipou de uma peça que rodou 
o País, chamada “Rio mais 

Brasil”, e virou compositora. 
Mas aos 24 anos uma 

depressão a afetou e foi no 
Santuário de Aparecida que 
a artista procurou ajuda. E 
após muitos tratamentos, 
orações e o apoio da família, 
a música lhe tirou do quadro 
depressivo. 

Desde então, ela usa a arte 
e a música como instrumen-
tos para motivar as pessoas e 

mostrar que existe uma saída. 
Teka, cujo sonho é transfor-
mar a vida das pessoas atra-
vés da música e poder viver 
dela,  interpretou as seguintes 
músicas no Revelações Brasil: 
“Tente outra vez”, “Girassol” e 
“Olhos Coloridos”.

Nossos Parabéns, que 
Deus a abençoe grandiosa-
mente. Sucesso! forte abraço! 

PERFIL
Um pouquinho da história da dupla Celeste & Celestino
I

rmãos nascidos na 
c i d a d e  d e  O uv i -
dor, no interior do 

Goiás, Celeste & Celestino ini-
ciaram sua carreira há quase 
60 anos, em 1961. O primeiro 
disco foi lançado em 1966, 
e desde então a dupla viaja 
pelo país, realizando shows e 
apresentações em programa 
de TVs e cantando a genuína 
viola caipira. Sempre defen-
dendo a bandeira da música 
sertaneja raiz com muito amor 
no coração.

MENSAGEM DA SEMANA:
Desejo a todos os meus amigos e a todos que possam ler esta mensa-
gem uma semana abençoada! 
Se durante esta semana você não conseguir alcançar o que mais 
deseja, não se preocupe. Nunca esqueça que Deus sabe o que é 
melhor para você e que tudo tem o seu tempo certo para acontecer! 
Sempre se alegre, pois Deus está controlando as nossas vidas! 
Quando a tristeza invadir o seu coração, lembre que o choro pode 
durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã!

ROBERTINHO & PAULO CÉSAR: 
defensores da cultura da música sertaneja raiz
R

obertinho & Paulo 
César nasceram na 
cidade de Lagoi-

nha, no estado de São Paulo. 
Eles são amigos há mais de 
25 anos, no entanto, resol-
veram formar a dupla por 
volta do ano de 2016.

Robertinho tem 48 anos, 
é mestre de folia do Divino 
e de Santos Reis, nascido e 
criado na roça. É defensor 

da cultura sertaneja, com-
positor e atualmente traba-
lha na construção civil.

Paulo César tem 32 anos, 
nascido e criado no inte-
rior, também é defensor da 
cultura sertaneja. É contra-
-mestre de folia do Divino 
e de Santos Reis e violeiro 
desde criança. Atualmente 
sobrevive como trabalhador 
rural.

Notícias 
do Mundo 
da Música 
Sertaneja:

Conheça as duplas do sul 
do Brasil  que são promessas 
para o ano de 2021

Patrick & Gabriel
João Andrei & Jardel
Marcelo & Vanutti
Na próxima edição conta-

remos um pouco da história 
de cada dupla.

Aguardem!
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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 
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POBREZA
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GABI & RAPHAELA 
talento da nova geração do sertanejo feminino

JANAINA JHOY se destaca na música sertaneja

Mensagem do nosso 
querido amigo 

JOÃO CARRI
A 

nova geração vem 
fazendo o maior 
sucesso no serta-

nejo feminino.
A dupla Gabi e Raphaela, 

desde muito cedo, escreve a 
sua história nesse cenário. 

Natural da cidade de Lu-
pionópolis, no Paraná, a 
dupla sempre soube que a 
música estaria em seu cami-
nho, devido à influência que 
se encontrava dentro da fa-
mília da dupla, que são irmãs. 

O avô Wilson e o pai 
Sérgio tinham uma banda, a 
mãe Rosilda cantava no coral 
e toda a família já apreciava 
uma boa música sertaneja. 

Ao perceberem que não 
teriam como viver longe 
desse universo, as irmãs 
iniciaram suas próprias com-
posições, adotando a cidade 
de Goiânia (GO), como novo 
ponto de trabalho da dupla.

 Um caipira chega em São Paulo, pega um táxi e é assaltado. 
O ladrão, todo atrapalhado, deixa cair a arma e o caipira rapidamente pega a arma, atira no ladrão e corre! 

Chega em um beco escuro, vê um casal se beijando e pergunta: 
– Eu matei alguém o que eu faço? 

O casal com o sotaque paulista responde: 
– Cara, dá no pé. 

O caipira meio desconfiado engatilha a arma e PÁ no seu pé!!!

HUMOR CAIPIRA
O CAIPIRA E O LADRÃO

M
eus amigos, que 
nesta virada de 
ano possamos 

olhar para trás e louvar a 
Deus por todas as bênçãos 
recebidas. Assim como agra-
decer cada vitória conquista-
da e cada obstáculo superado.

Que o Ano Novo traga 
paz e a fé seja renovada e 
fortificada no coração de 
cada um. Que Deus oriente, 
proteja e abençoe a todos 
vocês com um ano de muitas 
alegrias, saúde, amor e paz. 
Feliz Ano Novo!!!

A 
cantora Janaina 
Jhoy é mais uma 
das grandes reve-

lações no cenário da musica 
sertaneja.

Ela iniciou a sua carreira 
ainda criança. Com 9 anos já 
fazia shows e participava de 
festivais de canto. 

Com 11 anos, gravou e lan-
çou seu primeiro CD, voltado 
ao público infantil, mas com 
algumas músicas já no estilo 
sertanejo. 

Janaina Jhoy vem do Oeste 
de Santa Catarina, e com toda 
simpatia, beleza e talento, 
conquista seu público por 
onde passa, trazendo seu show 
sertanejo que proporciona 
muita energia e animação do 
início ao fim.

Contatos 
(049) 99104-7285
janainajhoy@hotmail.com 

Humor   
 Caipira:
JAPONESES E 
SUAS PROFISSÕES

Takamassa Nomuro: pedreiro 
Kotuka Oku Dokara: proctologista 
Katano Okako: gari 
Kawara Norio: pescador 
Tanaka Traka: cobrador de ônibus 
Fujiko Oro: trombadinha 
Kurano Okoko: psiquiatra 
Kijuro Burabo: banqueiro 
Armando Oboro: confeiteiro 
Takafuro Nokoko: neurocirurgião
Kutuka Aguya: acupunturista 
Dibuya Omiyo: roceiro 
Hideo Orrabo: homossexual 
Kaguya Nopano: costureiro 
Kanota Nakama: prostituta 
Fumiko Karo: traficante
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CARIOCA TEKA BALLUTHI 
vence “Revelação Brasil” da TV Aparecida
T

eka Balluthy é do 
bairro de Vargem 
Grande, no Rio de 

Janeiro (RJ). Adotada por uma 
família ainda recém-nascida, 
seus pais de coração faziam 
parte da pastoral do batismo e 
desde cedo lhe ensinaram a fé. 
Mas foi a música que a aproxi-
mou ainda mais de Deus. 

Logo que Teka entrou, 
pela primeira vez, na paróquia 

Nossa Senhora da Guia, pró-
xima de sua casa, no Rio de 
Janeiro, ela notou o som de 
uma música e uma paz que só 
encontrava lá. 

É formada em artes cêni-
cas, estudou cinema, cantou 
em bares, foi backing vocal da 
cantora Anitta e garçonete/
cantora em restaurante, parti-
cipou de uma peça que rodou 
o País, chamada “Rio mais 

Brasil”, e virou compositora. 
Mas aos 24 anos uma 

depressão a afetou e foi no 
Santuário de Aparecida que 
a artista procurou ajuda. E 
após muitos tratamentos, 
orações e o apoio da família, 
a música lhe tirou do quadro 
depressivo. 

Desde então, ela usa a arte 
e a música como instrumen-
tos para motivar as pessoas e 

mostrar que existe uma saída. 
Teka, cujo sonho é transfor-
mar a vida das pessoas atra-
vés da música e poder viver 
dela,  interpretou as seguintes 
músicas no Revelações Brasil: 
“Tente outra vez”, “Girassol” e 
“Olhos Coloridos”.

Nossos Parabéns, que 
Deus a abençoe grandiosa-
mente. Sucesso! forte abraço! 

PERFIL
Um pouquinho da história da dupla Celeste & Celestino
I

rmãos nascidos na 
c i d a d e  d e  O uv i -
dor, no interior do 

Goiás, Celeste & Celestino ini-
ciaram sua carreira há quase 
60 anos, em 1961. O primeiro 
disco foi lançado em 1966, 
e desde então a dupla viaja 
pelo país, realizando shows e 
apresentações em programa 
de TVs e cantando a genuína 
viola caipira. Sempre defen-
dendo a bandeira da música 
sertaneja raiz com muito amor 
no coração.

MENSAGEM DA SEMANA:
Desejo a todos os meus amigos e a todos que possam ler esta mensa-
gem uma semana abençoada! 
Se durante esta semana você não conseguir alcançar o que mais 
deseja, não se preocupe. Nunca esqueça que Deus sabe o que é 
melhor para você e que tudo tem o seu tempo certo para acontecer! 
Sempre se alegre, pois Deus está controlando as nossas vidas! 
Quando a tristeza invadir o seu coração, lembre que o choro pode 
durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã!

ROBERTINHO & PAULO CÉSAR: 
defensores da cultura da música sertaneja raiz
R

obertinho & Paulo 
César nasceram na 
cidade de Lagoi-

nha, no estado de São Paulo. 
Eles são amigos há mais de 
25 anos, no entanto, resol-
veram formar a dupla por 
volta do ano de 2016.

Robertinho tem 48 anos, 
é mestre de folia do Divino 
e de Santos Reis, nascido e 
criado na roça. É defensor 

da cultura sertaneja, com-
positor e atualmente traba-
lha na construção civil.

Paulo César tem 32 anos, 
nascido e criado no inte-
rior, também é defensor da 
cultura sertaneja. É contra-
-mestre de folia do Divino 
e de Santos Reis e violeiro 
desde criança. Atualmente 
sobrevive como trabalhador 
rural.

Notícias 
do Mundo 
da Música 
Sertaneja:

Conheça as duplas do sul 
do Brasil  que são promessas 
para o ano de 2021

Patrick & Gabriel
João Andrei & Jardel
Marcelo & Vanutti
Na próxima edição conta-

remos um pouco da história 
de cada dupla.

Aguardem!
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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%.

Terça-feira, 29
junho de 2021
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GABI & RAPHAELA 
talento da nova geração do sertanejo feminino

JANAINA JHOY se destaca na música sertaneja

Mensagem do nosso 
querido amigo 

JOÃO CARRI
A 

nova geração vem 
fazendo o maior 
sucesso no serta-

nejo feminino.
A dupla Gabi e Raphaela, 

desde muito cedo, escreve a 
sua história nesse cenário. 

Natural da cidade de Lu-
pionópolis, no Paraná, a 
dupla sempre soube que a 
música estaria em seu cami-
nho, devido à influência que 
se encontrava dentro da fa-
mília da dupla, que são irmãs. 

O avô Wilson e o pai 
Sérgio tinham uma banda, a 
mãe Rosilda cantava no coral 
e toda a família já apreciava 
uma boa música sertaneja. 

Ao perceberem que não 
teriam como viver longe 
desse universo, as irmãs 
iniciaram suas próprias com-
posições, adotando a cidade 
de Goiânia (GO), como novo 
ponto de trabalho da dupla.

 Um caipira chega em São Paulo, pega um táxi e é assaltado. 
O ladrão, todo atrapalhado, deixa cair a arma e o caipira rapidamente pega a arma, atira no ladrão e corre! 

Chega em um beco escuro, vê um casal se beijando e pergunta: 
– Eu matei alguém o que eu faço? 

O casal com o sotaque paulista responde: 
– Cara, dá no pé. 

O caipira meio desconfiado engatilha a arma e PÁ no seu pé!!!

HUMOR CAIPIRA
O CAIPIRA E O LADRÃO

M
eus amigos, que 
nesta virada de 
ano possamos 

olhar para trás e louvar a 
Deus por todas as bênçãos 
recebidas. Assim como agra-
decer cada vitória conquista-
da e cada obstáculo superado.

Que o Ano Novo traga 
paz e a fé seja renovada e 
fortificada no coração de 
cada um. Que Deus oriente, 
proteja e abençoe a todos 
vocês com um ano de muitas 
alegrias, saúde, amor e paz. 
Feliz Ano Novo!!!

A 
cantora Janaina 
Jhoy é mais uma 
das grandes reve-

lações no cenário da musica 
sertaneja.

Ela iniciou a sua carreira 
ainda criança. Com 9 anos já 
fazia shows e participava de 
festivais de canto. 

Com 11 anos, gravou e lan-
çou seu primeiro CD, voltado 
ao público infantil, mas com 
algumas músicas já no estilo 
sertanejo. 

Janaina Jhoy vem do Oeste 
de Santa Catarina, e com toda 
simpatia, beleza e talento, 
conquista seu público por 
onde passa, trazendo seu show 
sertanejo que proporciona 
muita energia e animação do 
início ao fim.

Contatos 
(049) 99104-7285
janainajhoy@hotmail.com 

Humor   
 Caipira:
JAPONESES E 
SUAS PROFISSÕES

Takamassa Nomuro: pedreiro 
Kotuka Oku Dokara: proctologista 
Katano Okako: gari 
Kawara Norio: pescador 
Tanaka Traka: cobrador de ônibus 
Fujiko Oro: trombadinha 
Kurano Okoko: psiquiatra 
Kijuro Burabo: banqueiro 
Armando Oboro: confeiteiro 
Takafuro Nokoko: neurocirurgião
Kutuka Aguya: acupunturista 
Dibuya Omiyo: roceiro 
Hideo Orrabo: homossexual 
Kaguya Nopano: costureiro 
Kanota Nakama: prostituta 
Fumiko Karo: traficante

C-7  

AA     Terça-feira, 29
Dezembro de 2020

www.jornalpp.com.br
C-7

GABI & RAPHAELA 
talento da nova geração do sertanejo feminino

JANAINA JHOY se destaca na música sertaneja

Mensagem do nosso 
querido amigo 

JOÃO CARRI
A 

nova geração vem 
fazendo o maior 
sucesso no serta-

nejo feminino.
A dupla Gabi e Raphaela, 

desde muito cedo, escreve a 
sua história nesse cenário. 

Natural da cidade de Lu-
pionópolis, no Paraná, a 
dupla sempre soube que a 
música estaria em seu cami-
nho, devido à influência que 
se encontrava dentro da fa-
mília da dupla, que são irmãs. 

O avô Wilson e o pai 
Sérgio tinham uma banda, a 
mãe Rosilda cantava no coral 
e toda a família já apreciava 
uma boa música sertaneja. 

Ao perceberem que não 
teriam como viver longe 
desse universo, as irmãs 
iniciaram suas próprias com-
posições, adotando a cidade 
de Goiânia (GO), como novo 
ponto de trabalho da dupla.

 Um caipira chega em São Paulo, pega um táxi e é assaltado. 
O ladrão, todo atrapalhado, deixa cair a arma e o caipira rapidamente pega a arma, atira no ladrão e corre! 

Chega em um beco escuro, vê um casal se beijando e pergunta: 
– Eu matei alguém o que eu faço? 

O casal com o sotaque paulista responde: 
– Cara, dá no pé. 

O caipira meio desconfiado engatilha a arma e PÁ no seu pé!!!

HUMOR CAIPIRA
O CAIPIRA E O LADRÃO

M
eus amigos, que 
nesta virada de 
ano possamos 

olhar para trás e louvar a 
Deus por todas as bênçãos 
recebidas. Assim como agra-
decer cada vitória conquista-
da e cada obstáculo superado.

Que o Ano Novo traga 
paz e a fé seja renovada e 
fortificada no coração de 
cada um. Que Deus oriente, 
proteja e abençoe a todos 
vocês com um ano de muitas 
alegrias, saúde, amor e paz. 
Feliz Ano Novo!!!

A 
cantora Janaina 
Jhoy é mais uma 
das grandes reve-

lações no cenário da musica 
sertaneja.

Ela iniciou a sua carreira 
ainda criança. Com 9 anos já 
fazia shows e participava de 
festivais de canto. 

Com 11 anos, gravou e lan-
çou seu primeiro CD, voltado 
ao público infantil, mas com 
algumas músicas já no estilo 
sertanejo. 

Janaina Jhoy vem do Oeste 
de Santa Catarina, e com toda 
simpatia, beleza e talento, 
conquista seu público por 
onde passa, trazendo seu show 
sertanejo que proporciona 
muita energia e animação do 
início ao fim.

Contatos 
(049) 99104-7285
janainajhoy@hotmail.com 

AA     Terça-feira, 29
Dezembro de 2020

www.jornalpp.com.br
C-7

GABI & RAPHAELA 
talento da nova geração do sertanejo feminino

JANAINA JHOY se destaca na música sertaneja

Mensagem do nosso 
querido amigo 

JOÃO CARRI
A 

nova geração vem 
fazendo o maior 
sucesso no serta-

nejo feminino.
A dupla Gabi e Raphaela, 

desde muito cedo, escreve a 
sua história nesse cenário. 

Natural da cidade de Lu-
pionópolis, no Paraná, a 
dupla sempre soube que a 
música estaria em seu cami-
nho, devido à influência que 
se encontrava dentro da fa-
mília da dupla, que são irmãs. 

O avô Wilson e o pai 
Sérgio tinham uma banda, a 
mãe Rosilda cantava no coral 
e toda a família já apreciava 
uma boa música sertaneja. 

Ao perceberem que não 
teriam como viver longe 
desse universo, as irmãs 
iniciaram suas próprias com-
posições, adotando a cidade 
de Goiânia (GO), como novo 
ponto de trabalho da dupla.

 Um caipira chega em São Paulo, pega um táxi e é assaltado. 
O ladrão, todo atrapalhado, deixa cair a arma e o caipira rapidamente pega a arma, atira no ladrão e corre! 

Chega em um beco escuro, vê um casal se beijando e pergunta: 
– Eu matei alguém o que eu faço? 

O casal com o sotaque paulista responde: 
– Cara, dá no pé. 

O caipira meio desconfiado engatilha a arma e PÁ no seu pé!!!

HUMOR CAIPIRA
O CAIPIRA E O LADRÃO

M
eus amigos, que 
nesta virada de 
ano possamos 

olhar para trás e louvar a 
Deus por todas as bênçãos 
recebidas. Assim como agra-
decer cada vitória conquista-
da e cada obstáculo superado.

Que o Ano Novo traga 
paz e a fé seja renovada e 
fortificada no coração de 
cada um. Que Deus oriente, 
proteja e abençoe a todos 
vocês com um ano de muitas 
alegrias, saúde, amor e paz. 
Feliz Ano Novo!!!

A 
cantora Janaina 
Jhoy é mais uma 
das grandes reve-

lações no cenário da musica 
sertaneja.

Ela iniciou a sua carreira 
ainda criança. Com 9 anos já 
fazia shows e participava de 
festivais de canto. 

Com 11 anos, gravou e lan-
çou seu primeiro CD, voltado 
ao público infantil, mas com 
algumas músicas já no estilo 
sertanejo. 

Janaina Jhoy vem do Oeste 
de Santa Catarina, e com toda 
simpatia, beleza e talento, 
conquista seu público por 
onde passa, trazendo seu show 
sertanejo que proporciona 
muita energia e animação do 
início ao fim.

Contatos 
(049) 99104-7285
janainajhoy@hotmail.com 

AA     Terça-feira, 29
Dezembro de 2020

www.jornalpp.com.br
C-7

GABI & RAPHAELA 
talento da nova geração do sertanejo feminino

JANAINA JHOY se destaca na música sertaneja

Mensagem do nosso 
querido amigo 

JOÃO CARRI
A 

nova geração vem 
fazendo o maior 
sucesso no serta-

nejo feminino.
A dupla Gabi e Raphaela, 

desde muito cedo, escreve a 
sua história nesse cenário. 

Natural da cidade de Lu-
pionópolis, no Paraná, a 
dupla sempre soube que a 
música estaria em seu cami-
nho, devido à influência que 
se encontrava dentro da fa-
mília da dupla, que são irmãs. 

O avô Wilson e o pai 
Sérgio tinham uma banda, a 
mãe Rosilda cantava no coral 
e toda a família já apreciava 
uma boa música sertaneja. 

Ao perceberem que não 
teriam como viver longe 
desse universo, as irmãs 
iniciaram suas próprias com-
posições, adotando a cidade 
de Goiânia (GO), como novo 
ponto de trabalho da dupla.

 Um caipira chega em São Paulo, pega um táxi e é assaltado. 
O ladrão, todo atrapalhado, deixa cair a arma e o caipira rapidamente pega a arma, atira no ladrão e corre! 

Chega em um beco escuro, vê um casal se beijando e pergunta: 
– Eu matei alguém o que eu faço? 

O casal com o sotaque paulista responde: 
– Cara, dá no pé. 

O caipira meio desconfiado engatilha a arma e PÁ no seu pé!!!

HUMOR CAIPIRA
O CAIPIRA E O LADRÃO

M
eus amigos, que 
nesta virada de 
ano possamos 

olhar para trás e louvar a 
Deus por todas as bênçãos 
recebidas. Assim como agra-
decer cada vitória conquista-
da e cada obstáculo superado.

Que o Ano Novo traga 
paz e a fé seja renovada e 
fortificada no coração de 
cada um. Que Deus oriente, 
proteja e abençoe a todos 
vocês com um ano de muitas 
alegrias, saúde, amor e paz. 
Feliz Ano Novo!!!

A 
cantora Janaina 
Jhoy é mais uma 
das grandes reve-

lações no cenário da musica 
sertaneja.

Ela iniciou a sua carreira 
ainda criança. Com 9 anos já 
fazia shows e participava de 
festivais de canto. 

Com 11 anos, gravou e lan-
çou seu primeiro CD, voltado 
ao público infantil, mas com 
algumas músicas já no estilo 
sertanejo. 

Janaina Jhoy vem do Oeste 
de Santa Catarina, e com toda 
simpatia, beleza e talento, 
conquista seu público por 
onde passa, trazendo seu show 
sertanejo que proporciona 
muita energia e animação do 
início ao fim.

Contatos 
(049) 99104-7285
janainajhoy@hotmail.com 
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CARIOCA TEKA BALLUTHI 
vence “Revelação Brasil” da TV Aparecida
T

eka Balluthy é do 
bairro de Vargem 
Grande, no Rio de 

Janeiro (RJ). Adotada por uma 
família ainda recém-nascida, 
seus pais de coração faziam 
parte da pastoral do batismo e 
desde cedo lhe ensinaram a fé. 
Mas foi a música que a aproxi-
mou ainda mais de Deus. 

Logo que Teka entrou, 
pela primeira vez, na paróquia 

Nossa Senhora da Guia, pró-
xima de sua casa, no Rio de 
Janeiro, ela notou o som de 
uma música e uma paz que só 
encontrava lá. 

É formada em artes cêni-
cas, estudou cinema, cantou 
em bares, foi backing vocal da 
cantora Anitta e garçonete/
cantora em restaurante, parti-
cipou de uma peça que rodou 
o País, chamada “Rio mais 

Brasil”, e virou compositora. 
Mas aos 24 anos uma 

depressão a afetou e foi no 
Santuário de Aparecida que 
a artista procurou ajuda. E 
após muitos tratamentos, 
orações e o apoio da família, 
a música lhe tirou do quadro 
depressivo. 

Desde então, ela usa a arte 
e a música como instrumen-
tos para motivar as pessoas e 

mostrar que existe uma saída. 
Teka, cujo sonho é transfor-
mar a vida das pessoas atra-
vés da música e poder viver 
dela,  interpretou as seguintes 
músicas no Revelações Brasil: 
“Tente outra vez”, “Girassol” e 
“Olhos Coloridos”.

Nossos Parabéns, que 
Deus a abençoe grandiosa-
mente. Sucesso! forte abraço! 

PERFIL
Um pouquinho da história da dupla Celeste & Celestino
I

rmãos nascidos na 
c i d a d e  d e  O uv i -
dor, no interior do 

Goiás, Celeste & Celestino ini-
ciaram sua carreira há quase 
60 anos, em 1961. O primeiro 
disco foi lançado em 1966, 
e desde então a dupla viaja 
pelo país, realizando shows e 
apresentações em programa 
de TVs e cantando a genuína 
viola caipira. Sempre defen-
dendo a bandeira da música 
sertaneja raiz com muito amor 
no coração.

MENSAGEM DA SEMANA:
Desejo a todos os meus amigos e a todos que possam ler esta mensa-
gem uma semana abençoada! 
Se durante esta semana você não conseguir alcançar o que mais 
deseja, não se preocupe. Nunca esqueça que Deus sabe o que é 
melhor para você e que tudo tem o seu tempo certo para acontecer! 
Sempre se alegre, pois Deus está controlando as nossas vidas! 
Quando a tristeza invadir o seu coração, lembre que o choro pode 
durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã!

ROBERTINHO & PAULO CÉSAR: 
defensores da cultura da música sertaneja raiz
R

obertinho & Paulo 
César nasceram na 
cidade de Lagoi-

nha, no estado de São Paulo. 
Eles são amigos há mais de 
25 anos, no entanto, resol-
veram formar a dupla por 
volta do ano de 2016.

Robertinho tem 48 anos, 
é mestre de folia do Divino 
e de Santos Reis, nascido e 
criado na roça. É defensor 

da cultura sertaneja, com-
positor e atualmente traba-
lha na construção civil.

Paulo César tem 32 anos, 
nascido e criado no inte-
rior, também é defensor da 
cultura sertaneja. É contra-
-mestre de folia do Divino 
e de Santos Reis e violeiro 
desde criança. Atualmente 
sobrevive como trabalhador 
rural.

Notícias 
do Mundo 
da Música 
Sertaneja:

Conheça as duplas do sul 
do Brasil  que são promessas 
para o ano de 2021

Patrick & Gabriel
João Andrei & Jardel
Marcelo & Vanutti
Na próxima edição conta-

remos um pouco da história 
de cada dupla.

Aguardem!
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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%.

Terça-feira, 29
junho de 2021
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O caipira meio desconfiado engatilha a arma e PÁ no seu pé!!!

HUMOR CAIPIRA
O CAIPIRA E O LADRÃO

M
eus amigos, que 
nesta virada de 
ano possamos 

olhar para trás e louvar a 
Deus por todas as bênçãos 
recebidas. Assim como agra-
decer cada vitória conquista-
da e cada obstáculo superado.

Que o Ano Novo traga 
paz e a fé seja renovada e 
fortificada no coração de 
cada um. Que Deus oriente, 
proteja e abençoe a todos 
vocês com um ano de muitas 
alegrias, saúde, amor e paz. 
Feliz Ano Novo!!!

A 
cantora Janaina 
Jhoy é mais uma 
das grandes reve-

lações no cenário da musica 
sertaneja.

Ela iniciou a sua carreira 
ainda criança. Com 9 anos já 
fazia shows e participava de 
festivais de canto. 

Com 11 anos, gravou e lan-
çou seu primeiro CD, voltado 
ao público infantil, mas com 
algumas músicas já no estilo 
sertanejo. 

Janaina Jhoy vem do Oeste 
de Santa Catarina, e com toda 
simpatia, beleza e talento, 
conquista seu público por 
onde passa, trazendo seu show 
sertanejo que proporciona 
muita energia e animação do 
início ao fim.

Contatos 
(049) 99104-7285
janainajhoy@hotmail.com 

Humor   
 Caipira:
JAPONESES E 
SUAS PROFISSÕES

Takamassa Nomuro: pedreiro 
Kotuka Oku Dokara: proctologista 
Katano Okako: gari 
Kawara Norio: pescador 
Tanaka Traka: cobrador de ônibus 
Fujiko Oro: trombadinha 
Kurano Okoko: psiquiatra 
Kijuro Burabo: banqueiro 
Armando Oboro: confeiteiro 
Takafuro Nokoko: neurocirurgião
Kutuka Aguya: acupunturista 
Dibuya Omiyo: roceiro 
Hideo Orrabo: homossexual 
Kaguya Nopano: costureiro 
Kanota Nakama: prostituta 
Fumiko Karo: traficante
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GABI & RAPHAELA 
talento da nova geração do sertanejo feminino

JANAINA JHOY se destaca na música sertaneja
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e toda a família já apreciava 
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Ao perceberem que não 
teriam como viver longe 
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iniciaram suas próprias com-
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CARIOCA TEKA BALLUTHI 
vence “Revelação Brasil” da TV Aparecida
T

eka Balluthy é do 
bairro de Vargem 
Grande, no Rio de 

Janeiro (RJ). Adotada por uma 
família ainda recém-nascida, 
seus pais de coração faziam 
parte da pastoral do batismo e 
desde cedo lhe ensinaram a fé. 
Mas foi a música que a aproxi-
mou ainda mais de Deus. 

Logo que Teka entrou, 
pela primeira vez, na paróquia 

Nossa Senhora da Guia, pró-
xima de sua casa, no Rio de 
Janeiro, ela notou o som de 
uma música e uma paz que só 
encontrava lá. 

É formada em artes cêni-
cas, estudou cinema, cantou 
em bares, foi backing vocal da 
cantora Anitta e garçonete/
cantora em restaurante, parti-
cipou de uma peça que rodou 
o País, chamada “Rio mais 

Brasil”, e virou compositora. 
Mas aos 24 anos uma 

depressão a afetou e foi no 
Santuário de Aparecida que 
a artista procurou ajuda. E 
após muitos tratamentos, 
orações e o apoio da família, 
a música lhe tirou do quadro 
depressivo. 

Desde então, ela usa a arte 
e a música como instrumen-
tos para motivar as pessoas e 

mostrar que existe uma saída. 
Teka, cujo sonho é transfor-
mar a vida das pessoas atra-
vés da música e poder viver 
dela,  interpretou as seguintes 
músicas no Revelações Brasil: 
“Tente outra vez”, “Girassol” e 
“Olhos Coloridos”.

Nossos Parabéns, que 
Deus a abençoe grandiosa-
mente. Sucesso! forte abraço! 

PERFIL
Um pouquinho da história da dupla Celeste & Celestino
I

rmãos nascidos na 
c i d a d e  d e  O uv i -
dor, no interior do 

Goiás, Celeste & Celestino ini-
ciaram sua carreira há quase 
60 anos, em 1961. O primeiro 
disco foi lançado em 1966, 
e desde então a dupla viaja 
pelo país, realizando shows e 
apresentações em programa 
de TVs e cantando a genuína 
viola caipira. Sempre defen-
dendo a bandeira da música 
sertaneja raiz com muito amor 
no coração.

MENSAGEM DA SEMANA:
Desejo a todos os meus amigos e a todos que possam ler esta mensa-
gem uma semana abençoada! 
Se durante esta semana você não conseguir alcançar o que mais 
deseja, não se preocupe. Nunca esqueça que Deus sabe o que é 
melhor para você e que tudo tem o seu tempo certo para acontecer! 
Sempre se alegre, pois Deus está controlando as nossas vidas! 
Quando a tristeza invadir o seu coração, lembre que o choro pode 
durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã!

ROBERTINHO & PAULO CÉSAR: 
defensores da cultura da música sertaneja raiz
R

obertinho & Paulo 
César nasceram na 
cidade de Lagoi-

nha, no estado de São Paulo. 
Eles são amigos há mais de 
25 anos, no entanto, resol-
veram formar a dupla por 
volta do ano de 2016.

Robertinho tem 48 anos, 
é mestre de folia do Divino 
e de Santos Reis, nascido e 
criado na roça. É defensor 

da cultura sertaneja, com-
positor e atualmente traba-
lha na construção civil.

Paulo César tem 32 anos, 
nascido e criado no inte-
rior, também é defensor da 
cultura sertaneja. É contra-
-mestre de folia do Divino 
e de Santos Reis e violeiro 
desde criança. Atualmente 
sobrevive como trabalhador 
rural.

Notícias 
do Mundo 
da Música 
Sertaneja:

Conheça as duplas do sul 
do Brasil  que são promessas 
para o ano de 2021

Patrick & Gabriel
João Andrei & Jardel
Marcelo & Vanutti
Na próxima edição conta-

remos um pouco da história 
de cada dupla.

Aguardem!
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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 
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ROVENA ROSA/AGÊNCIA BRASIL
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POBREZA
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GABI & RAPHAELA 
talento da nova geração do sertanejo feminino

JANAINA JHOY se destaca na música sertaneja

Mensagem do nosso 
querido amigo 

JOÃO CARRI
A 

nova geração vem 
fazendo o maior 
sucesso no serta-

nejo feminino.
A dupla Gabi e Raphaela, 

desde muito cedo, escreve a 
sua história nesse cenário. 

Natural da cidade de Lu-
pionópolis, no Paraná, a 
dupla sempre soube que a 
música estaria em seu cami-
nho, devido à influência que 
se encontrava dentro da fa-
mília da dupla, que são irmãs. 

O avô Wilson e o pai 
Sérgio tinham uma banda, a 
mãe Rosilda cantava no coral 
e toda a família já apreciava 
uma boa música sertaneja. 

Ao perceberem que não 
teriam como viver longe 
desse universo, as irmãs 
iniciaram suas próprias com-
posições, adotando a cidade 
de Goiânia (GO), como novo 
ponto de trabalho da dupla.

 Um caipira chega em São Paulo, pega um táxi e é assaltado. 
O ladrão, todo atrapalhado, deixa cair a arma e o caipira rapidamente pega a arma, atira no ladrão e corre! 

Chega em um beco escuro, vê um casal se beijando e pergunta: 
– Eu matei alguém o que eu faço? 

O casal com o sotaque paulista responde: 
– Cara, dá no pé. 

O caipira meio desconfiado engatilha a arma e PÁ no seu pé!!!

HUMOR CAIPIRA
O CAIPIRA E O LADRÃO

M
eus amigos, que 
nesta virada de 
ano possamos 

olhar para trás e louvar a 
Deus por todas as bênçãos 
recebidas. Assim como agra-
decer cada vitória conquista-
da e cada obstáculo superado.

Que o Ano Novo traga 
paz e a fé seja renovada e 
fortificada no coração de 
cada um. Que Deus oriente, 
proteja e abençoe a todos 
vocês com um ano de muitas 
alegrias, saúde, amor e paz. 
Feliz Ano Novo!!!

A 
cantora Janaina 
Jhoy é mais uma 
das grandes reve-

lações no cenário da musica 
sertaneja.

Ela iniciou a sua carreira 
ainda criança. Com 9 anos já 
fazia shows e participava de 
festivais de canto. 

Com 11 anos, gravou e lan-
çou seu primeiro CD, voltado 
ao público infantil, mas com 
algumas músicas já no estilo 
sertanejo. 

Janaina Jhoy vem do Oeste 
de Santa Catarina, e com toda 
simpatia, beleza e talento, 
conquista seu público por 
onde passa, trazendo seu show 
sertanejo que proporciona 
muita energia e animação do 
início ao fim.

Contatos 
(049) 99104-7285
janainajhoy@hotmail.com 

Humor   
 Caipira:
JAPONESES E 
SUAS PROFISSÕES

Takamassa Nomuro: pedreiro 
Kotuka Oku Dokara: proctologista 
Katano Okako: gari 
Kawara Norio: pescador 
Tanaka Traka: cobrador de ônibus 
Fujiko Oro: trombadinha 
Kurano Okoko: psiquiatra 
Kijuro Burabo: banqueiro 
Armando Oboro: confeiteiro 
Takafuro Nokoko: neurocirurgião
Kutuka Aguya: acupunturista 
Dibuya Omiyo: roceiro 
Hideo Orrabo: homossexual 
Kaguya Nopano: costureiro 
Kanota Nakama: prostituta 
Fumiko Karo: traficante
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posições, adotando a cidade 
de Goiânia (GO), como novo 
ponto de trabalho da dupla.

 Um caipira chega em São Paulo, pega um táxi e é assaltado. 
O ladrão, todo atrapalhado, deixa cair a arma e o caipira rapidamente pega a arma, atira no ladrão e corre! 

Chega em um beco escuro, vê um casal se beijando e pergunta: 
– Eu matei alguém o que eu faço? 

O casal com o sotaque paulista responde: 
– Cara, dá no pé. 

O caipira meio desconfiado engatilha a arma e PÁ no seu pé!!!

HUMOR CAIPIRA
O CAIPIRA E O LADRÃO

M
eus amigos, que 
nesta virada de 
ano possamos 

olhar para trás e louvar a 
Deus por todas as bênçãos 
recebidas. Assim como agra-
decer cada vitória conquista-
da e cada obstáculo superado.

Que o Ano Novo traga 
paz e a fé seja renovada e 
fortificada no coração de 
cada um. Que Deus oriente, 
proteja e abençoe a todos 
vocês com um ano de muitas 
alegrias, saúde, amor e paz. 
Feliz Ano Novo!!!

A 
cantora Janaina 
Jhoy é mais uma 
das grandes reve-

lações no cenário da musica 
sertaneja.

Ela iniciou a sua carreira 
ainda criança. Com 9 anos já 
fazia shows e participava de 
festivais de canto. 

Com 11 anos, gravou e lan-
çou seu primeiro CD, voltado 
ao público infantil, mas com 
algumas músicas já no estilo 
sertanejo. 

Janaina Jhoy vem do Oeste 
de Santa Catarina, e com toda 
simpatia, beleza e talento, 
conquista seu público por 
onde passa, trazendo seu show 
sertanejo que proporciona 
muita energia e animação do 
início ao fim.

Contatos 
(049) 99104-7285
janainajhoy@hotmail.com 

16 99340-0246

CARIOCA TEKA BALLUTHI 
vence “Revelação Brasil” da TV Aparecida
T

eka Balluthy é do 
bairro de Vargem 
Grande, no Rio de 

Janeiro (RJ). Adotada por uma 
família ainda recém-nascida, 
seus pais de coração faziam 
parte da pastoral do batismo e 
desde cedo lhe ensinaram a fé. 
Mas foi a música que a aproxi-
mou ainda mais de Deus. 

Logo que Teka entrou, 
pela primeira vez, na paróquia 

Nossa Senhora da Guia, pró-
xima de sua casa, no Rio de 
Janeiro, ela notou o som de 
uma música e uma paz que só 
encontrava lá. 

É formada em artes cêni-
cas, estudou cinema, cantou 
em bares, foi backing vocal da 
cantora Anitta e garçonete/
cantora em restaurante, parti-
cipou de uma peça que rodou 
o País, chamada “Rio mais 

Brasil”, e virou compositora. 
Mas aos 24 anos uma 

depressão a afetou e foi no 
Santuário de Aparecida que 
a artista procurou ajuda. E 
após muitos tratamentos, 
orações e o apoio da família, 
a música lhe tirou do quadro 
depressivo. 

Desde então, ela usa a arte 
e a música como instrumen-
tos para motivar as pessoas e 

mostrar que existe uma saída. 
Teka, cujo sonho é transfor-
mar a vida das pessoas atra-
vés da música e poder viver 
dela,  interpretou as seguintes 
músicas no Revelações Brasil: 
“Tente outra vez”, “Girassol” e 
“Olhos Coloridos”.

Nossos Parabéns, que 
Deus a abençoe grandiosa-
mente. Sucesso! forte abraço! 

PERFIL
Um pouquinho da história da dupla Celeste & Celestino
I

rmãos nascidos na 
c i d a d e  d e  O uv i -
dor, no interior do 

Goiás, Celeste & Celestino ini-
ciaram sua carreira há quase 
60 anos, em 1961. O primeiro 
disco foi lançado em 1966, 
e desde então a dupla viaja 
pelo país, realizando shows e 
apresentações em programa 
de TVs e cantando a genuína 
viola caipira. Sempre defen-
dendo a bandeira da música 
sertaneja raiz com muito amor 
no coração.

MENSAGEM DA SEMANA:
Desejo a todos os meus amigos e a todos que possam ler esta mensa-
gem uma semana abençoada! 
Se durante esta semana você não conseguir alcançar o que mais 
deseja, não se preocupe. Nunca esqueça que Deus sabe o que é 
melhor para você e que tudo tem o seu tempo certo para acontecer! 
Sempre se alegre, pois Deus está controlando as nossas vidas! 
Quando a tristeza invadir o seu coração, lembre que o choro pode 
durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã!

ROBERTINHO & PAULO CÉSAR: 
defensores da cultura da música sertaneja raiz
R

obertinho & Paulo 
César nasceram na 
cidade de Lagoi-

nha, no estado de São Paulo. 
Eles são amigos há mais de 
25 anos, no entanto, resol-
veram formar a dupla por 
volta do ano de 2016.

Robertinho tem 48 anos, 
é mestre de folia do Divino 
e de Santos Reis, nascido e 
criado na roça. É defensor 

da cultura sertaneja, com-
positor e atualmente traba-
lha na construção civil.

Paulo César tem 32 anos, 
nascido e criado no inte-
rior, também é defensor da 
cultura sertaneja. É contra-
-mestre de folia do Divino 
e de Santos Reis e violeiro 
desde criança. Atualmente 
sobrevive como trabalhador 
rural.

Notícias 
do Mundo 
da Música 
Sertaneja:

Conheça as duplas do sul 
do Brasil  que são promessas 
para o ano de 2021

Patrick & Gabriel
João Andrei & Jardel
Marcelo & Vanutti
Na próxima edição conta-

remos um pouco da história 
de cada dupla.

Aguardem!

16. 99763-4175
loz_barbaros_barberaria
Loz Barbaros Barberaria

Rua Miguel Dahma, 174 
(vila Prado) | São Carlos

(16) 3307-8640
reservation@domain.com

R. Rui Barbosa, 947 -
Vila Monteiro (Gleba I) | São Carlos

MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA EM 
ASSENTAMENTO DE BLOQUETES

Mensagem da 
Semana

Quando as coisas não fize-
rem mais sentido e nada mais 
prender você, não tenha medo 
de trocar o roteiro.

Você só descobre novos 
caminhos quando muda a 
direção.

Amanda & Vinícius, jovens talentos 
que vem se destacando na música

“Eu sou apaixonada por 
cantar, eu amo. Conhecer 
cantores significa muito, é 
legal ter cantado com todo 
mundo”, comemora.

André conta que o sonho 
deles começou há três anos, 

quando Amanda e o irmão 
Vinícius Gonçalves Rosseto, 
que tem 12 anos, assistiram ao 
filme ‘Dois filhos de Francisco’, 
que retrata a vida da dupla Zezé 
Di Camargo e Luciano.

Os pequenos cantores já 

participaram de importantes 
shows com cantores famosos e já 
se apresentaram em várias emis-
soras de rádio e de TV, como no 
Programa Raul Gil, Programa do 
Gugu, Encontro com Fátima Ber-
nardes, Programa Silvio Santos e 

no Programa Legendários com 
Marcos Mion. 

Que Deus os abençoe 
grandiosamente, forte abraço 
e muito sucesso sempre!

Telefone de Contato: (16) 
9.9746-5954

HOMENAGEM

Descanse em paz amigo radialista 
Antônio Carlos da Silva, o ‘Tucura’

F
aleceu no dia 28 de 
outubro de 2021 na 
cidade de São Carlos 

(SP), aos 57 anos de idade, 
Antônio Carlos da Silva, o 
‘Tucura’.

Ele era casado, deixou 
esposa, duas filhas e uma 
netinha.

‘Tucura’ amava a profissão 
e a sua vida sempre foi dedi-
cada a comunicação. Tinha 
muitas influências na história 
do futebol.

Sua trajetória profissio-
nal começou na década de 
70, quando passou a traba-
lhar com 10 anos de idade no 
popular ‘Bar Pisteli’, onde era 
lavador de copos. Ali ‘Tucura’ 
cresceu em meio das dificul-
dades e superando os desafios.

Na década de 80, já com 
15 anos de idade, apaixonado 
por esportes, principalmente 
pelo futebol, ele era fã do time 
‘Para Bola’, e então começou 
a brincar de imitar grandes 
vozes da locução esportiva, 
tais como ‘Fiori Gigliotti, 
Osmar Santos e outros.

E m  m e i o  a  t a i s 

rádio, onde permaneceu por 
quarenta anos, sempre com 
destaque na área esportiva, 
como também na cobertura 
política da cidade.

‘Tucura’ conviveu com 
grandes lendas do rádio são-
-carlense e sempre teve a 
humildade de ouvir e aceitar 
os conselhos que colaboraram 
muito para a sua ascensão nas 
ondas da radiodifusão. 

Por vários anos ele foi 
âncora do Programa ‘Fala 
São Carlos’, transmitido de 
segunda a sexta-feira, das 8h 
às 10h30, através dos 1.450 
AM na Rádio São Carlos, onde 
permaneceu até o mês de 
maio de 2021, liderando esse 
horário que era campeão de 
audiência.

Dedico essa matéria a esta 
pessoa especial em nossas 
vidas, que por tantos anos 
abrilhantou programas de 
rádio em São Carlos (SP), 
sempre com a maior alegria e 
dedicação para com todos os 
seus admiradores.

Tinha uma simplici-
dade incrível, usava a sua 

humildade para ajudar o pró-
ximo e ouvir os mais idosos… 
ele nos ensinou a lutar pelos 
nossos sonhos sem desani-
mar… e que é um exemplo a 
ser seguido, que lutou sem 
medir esforços, sendo uma 
pessoa mais do que espe-
cial e que permanecerá em 
nossa memória e em nossos 
corações.

Eu, o amigo Miltinho de 
Carvalho da cidade de São 
Carlos (SP), tive o prazer de 
conviver e participar de bons 
momentos com esse ser mara-
vilhoso, durante vários anos.

A cidade de São Carlos 
(SP) perdeu um grande cida-
dão! “O mundo do rádio está 
muito triste, perdemos um 
grande ser, humilde, uma boa 
pessoa, um grande amigo”.

‘Tucura’, todos nós sabemos 
quanto você foi importante e 
especial para quem teve o prazer 
de estar sempre perto de você.

“Vamos sentir muita saudade, 
mas vamos continuar orando e 
pedindo para Deus nos dar força 
e coragem para toda a sua família 
e amigos, a fim de confortar os 
nossos corações”.

Descanse em paz!
Nasceu em 1963 e faleceu 

em 28 de outubro de 2021.

A
manda & Vinícius 
é uma dupla ser-
taneja mirim, da 

cidade de Assis no interior 
de São Paulo, que vêm se 
tornando sensação na região 
onde moram, por ter na baga-
gem a experiência de ter divi-
dido o palco com muitos can-
tores profissionais.

Segundo o pai dos jovens 
cantores, André Rosseto, em 

três anos foram mais de quinze 
grandes nomes da música ser-
taneja como Chitãozinho & 
Xororó, Zezé Di Camargo e 
Luciano, Matogrosso e Mathias, 
César Menotti e Fabiano e 
Michel Teló.

Para Amanda Gonçalves 
Rosseto, de apenas 9 anos, 
estar no palco com seus ídolos 
alimenta seu sonho de um dia 
ser uma cantora famosa.

brincadeiras, foi ai que o 
professor Maurício Carlos 
Ruggiero, viu nele um talento 
para narrar futebol e então o 
convidou para participar de 
um programa esportivo na 
antiga Rádio Progresso. Desde 
então, ele não saiu mais do 
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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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GABI & RAPHAELA 
talento da nova geração do sertanejo feminino

JANAINA JHOY se destaca na música sertaneja

Mensagem do nosso 
querido amigo 

JOÃO CARRI
A 

nova geração vem 
fazendo o maior 
sucesso no serta-

nejo feminino.
A dupla Gabi e Raphaela, 

desde muito cedo, escreve a 
sua história nesse cenário. 

Natural da cidade de Lu-
pionópolis, no Paraná, a 
dupla sempre soube que a 
música estaria em seu cami-
nho, devido à influência que 
se encontrava dentro da fa-
mília da dupla, que são irmãs. 

O avô Wilson e o pai 
Sérgio tinham uma banda, a 
mãe Rosilda cantava no coral 
e toda a família já apreciava 
uma boa música sertaneja. 

Ao perceberem que não 
teriam como viver longe 
desse universo, as irmãs 
iniciaram suas próprias com-
posições, adotando a cidade 
de Goiânia (GO), como novo 
ponto de trabalho da dupla.

 Um caipira chega em São Paulo, pega um táxi e é assaltado. 
O ladrão, todo atrapalhado, deixa cair a arma e o caipira rapidamente pega a arma, atira no ladrão e corre! 

Chega em um beco escuro, vê um casal se beijando e pergunta: 
– Eu matei alguém o que eu faço? 

O casal com o sotaque paulista responde: 
– Cara, dá no pé. 

O caipira meio desconfiado engatilha a arma e PÁ no seu pé!!!

HUMOR CAIPIRA
O CAIPIRA E O LADRÃO

M
eus amigos, que 
nesta virada de 
ano possamos 

olhar para trás e louvar a 
Deus por todas as bênçãos 
recebidas. Assim como agra-
decer cada vitória conquista-
da e cada obstáculo superado.

Que o Ano Novo traga 
paz e a fé seja renovada e 
fortificada no coração de 
cada um. Que Deus oriente, 
proteja e abençoe a todos 
vocês com um ano de muitas 
alegrias, saúde, amor e paz. 
Feliz Ano Novo!!!

A 
cantora Janaina 
Jhoy é mais uma 
das grandes reve-

lações no cenário da musica 
sertaneja.

Ela iniciou a sua carreira 
ainda criança. Com 9 anos já 
fazia shows e participava de 
festivais de canto. 

Com 11 anos, gravou e lan-
çou seu primeiro CD, voltado 
ao público infantil, mas com 
algumas músicas já no estilo 
sertanejo. 

Janaina Jhoy vem do Oeste 
de Santa Catarina, e com toda 
simpatia, beleza e talento, 
conquista seu público por 
onde passa, trazendo seu show 
sertanejo que proporciona 
muita energia e animação do 
início ao fim.

Contatos 
(049) 99104-7285
janainajhoy@hotmail.com 

Humor   
  Caipira:
CLIENTE COMPLICADO

O sujeito entre num bar, senta-se à uma mesa e logo um 
garçom aparece para atendê-lo.

- Boa noite, o que o senhor toma?
- Eu tomo vitamina C pela manhã, o ônibus para ir ao 

serviço e uma aspirina quando tenho dor de cabeça.
- Desculpe, mas acho que não fui claro. Eu quis dizer o 

que é que o senhor gostaria?
- Ah! Tudo bem! Eu gostaria de ter uma Ferrari, e mandar 

a minha sogra para a ponte que caiu.
- Não é nada disso, meu senhor!
- Continuou o garçom, ainda calmo.
- Eu gostaria de saber o que o senhor deseja beber.
- Ah! É isso? Só tô um pouco chateado porque o meu 

time perdeu para o São Caetano! Kkk
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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.
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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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GABI & RAPHAELA 
talento da nova geração do sertanejo feminino

JANAINA JHOY se destaca na música sertaneja

Mensagem do nosso 
querido amigo 

JOÃO CARRI
A 

nova geração vem 
fazendo o maior 
sucesso no serta-

nejo feminino.
A dupla Gabi e Raphaela, 

desde muito cedo, escreve a 
sua história nesse cenário. 

Natural da cidade de Lu-
pionópolis, no Paraná, a 
dupla sempre soube que a 
música estaria em seu cami-
nho, devido à influência que 
se encontrava dentro da fa-
mília da dupla, que são irmãs. 

O avô Wilson e o pai 
Sérgio tinham uma banda, a 
mãe Rosilda cantava no coral 
e toda a família já apreciava 
uma boa música sertaneja. 

Ao perceberem que não 
teriam como viver longe 
desse universo, as irmãs 
iniciaram suas próprias com-
posições, adotando a cidade 
de Goiânia (GO), como novo 
ponto de trabalho da dupla.

 Um caipira chega em São Paulo, pega um táxi e é assaltado. 
O ladrão, todo atrapalhado, deixa cair a arma e o caipira rapidamente pega a arma, atira no ladrão e corre! 

Chega em um beco escuro, vê um casal se beijando e pergunta: 
– Eu matei alguém o que eu faço? 

O casal com o sotaque paulista responde: 
– Cara, dá no pé. 

O caipira meio desconfiado engatilha a arma e PÁ no seu pé!!!

HUMOR CAIPIRA
O CAIPIRA E O LADRÃO

M
eus amigos, que 
nesta virada de 
ano possamos 

olhar para trás e louvar a 
Deus por todas as bênçãos 
recebidas. Assim como agra-
decer cada vitória conquista-
da e cada obstáculo superado.

Que o Ano Novo traga 
paz e a fé seja renovada e 
fortificada no coração de 
cada um. Que Deus oriente, 
proteja e abençoe a todos 
vocês com um ano de muitas 
alegrias, saúde, amor e paz. 
Feliz Ano Novo!!!

A 
cantora Janaina 
Jhoy é mais uma 
das grandes reve-

lações no cenário da musica 
sertaneja.

Ela iniciou a sua carreira 
ainda criança. Com 9 anos já 
fazia shows e participava de 
festivais de canto. 

Com 11 anos, gravou e lan-
çou seu primeiro CD, voltado 
ao público infantil, mas com 
algumas músicas já no estilo 
sertanejo. 

Janaina Jhoy vem do Oeste 
de Santa Catarina, e com toda 
simpatia, beleza e talento, 
conquista seu público por 
onde passa, trazendo seu show 
sertanejo que proporciona 
muita energia e animação do 
início ao fim.

Contatos 
(049) 99104-7285
janainajhoy@hotmail.com 

Humor   
 Caipira:
JAPONESES E 
SUAS PROFISSÕES

Takamassa Nomuro: pedreiro 
Kotuka Oku Dokara: proctologista 
Katano Okako: gari 
Kawara Norio: pescador 
Tanaka Traka: cobrador de ônibus 
Fujiko Oro: trombadinha 
Kurano Okoko: psiquiatra 
Kijuro Burabo: banqueiro 
Armando Oboro: confeiteiro 
Takafuro Nokoko: neurocirurgião
Kutuka Aguya: acupunturista 
Dibuya Omiyo: roceiro 
Hideo Orrabo: homossexual 
Kaguya Nopano: costureiro 
Kanota Nakama: prostituta 
Fumiko Karo: traficante
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ainda criança. Com 9 anos já 
fazia shows e participava de 
festivais de canto. 

Com 11 anos, gravou e lan-
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ao público infantil, mas com 
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de Santa Catarina, e com toda 
simpatia, beleza e talento, 
conquista seu público por 
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çou seu primeiro CD, voltado 
ao público infantil, mas com 
algumas músicas já no estilo 
sertanejo. 

Janaina Jhoy vem do Oeste 
de Santa Catarina, e com toda 
simpatia, beleza e talento, 
conquista seu público por 
onde passa, trazendo seu show 
sertanejo que proporciona 
muita energia e animação do 
início ao fim.

Contatos 
(049) 99104-7285
janainajhoy@hotmail.com 
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JANAINA JHOY se destaca na música sertaneja

Mensagem do nosso 
querido amigo 

JOÃO CARRI
A 

nova geração vem 
fazendo o maior 
sucesso no serta-

nejo feminino.
A dupla Gabi e Raphaela, 

desde muito cedo, escreve a 
sua história nesse cenário. 

Natural da cidade de Lu-
pionópolis, no Paraná, a 
dupla sempre soube que a 
música estaria em seu cami-
nho, devido à influência que 
se encontrava dentro da fa-
mília da dupla, que são irmãs. 

O avô Wilson e o pai 
Sérgio tinham uma banda, a 
mãe Rosilda cantava no coral 
e toda a família já apreciava 
uma boa música sertaneja. 

Ao perceberem que não 
teriam como viver longe 
desse universo, as irmãs 
iniciaram suas próprias com-
posições, adotando a cidade 
de Goiânia (GO), como novo 
ponto de trabalho da dupla.

 Um caipira chega em São Paulo, pega um táxi e é assaltado. 
O ladrão, todo atrapalhado, deixa cair a arma e o caipira rapidamente pega a arma, atira no ladrão e corre! 

Chega em um beco escuro, vê um casal se beijando e pergunta: 
– Eu matei alguém o que eu faço? 

O casal com o sotaque paulista responde: 
– Cara, dá no pé. 

O caipira meio desconfiado engatilha a arma e PÁ no seu pé!!!

HUMOR CAIPIRA
O CAIPIRA E O LADRÃO

M
eus amigos, que 
nesta virada de 
ano possamos 

olhar para trás e louvar a 
Deus por todas as bênçãos 
recebidas. Assim como agra-
decer cada vitória conquista-
da e cada obstáculo superado.

Que o Ano Novo traga 
paz e a fé seja renovada e 
fortificada no coração de 
cada um. Que Deus oriente, 
proteja e abençoe a todos 
vocês com um ano de muitas 
alegrias, saúde, amor e paz. 
Feliz Ano Novo!!!
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CARIOCA TEKA BALLUTHI 
vence “Revelação Brasil” da TV Aparecida
T

eka Balluthy é do 
bairro de Vargem 
Grande, no Rio de 

Janeiro (RJ). Adotada por uma 
família ainda recém-nascida, 
seus pais de coração faziam 
parte da pastoral do batismo e 
desde cedo lhe ensinaram a fé. 
Mas foi a música que a aproxi-
mou ainda mais de Deus. 

Logo que Teka entrou, 
pela primeira vez, na paróquia 

Nossa Senhora da Guia, pró-
xima de sua casa, no Rio de 
Janeiro, ela notou o som de 
uma música e uma paz que só 
encontrava lá. 

É formada em artes cêni-
cas, estudou cinema, cantou 
em bares, foi backing vocal da 
cantora Anitta e garçonete/
cantora em restaurante, parti-
cipou de uma peça que rodou 
o País, chamada “Rio mais 

Brasil”, e virou compositora. 
Mas aos 24 anos uma 

depressão a afetou e foi no 
Santuário de Aparecida que 
a artista procurou ajuda. E 
após muitos tratamentos, 
orações e o apoio da família, 
a música lhe tirou do quadro 
depressivo. 

Desde então, ela usa a arte 
e a música como instrumen-
tos para motivar as pessoas e 

mostrar que existe uma saída. 
Teka, cujo sonho é transfor-
mar a vida das pessoas atra-
vés da música e poder viver 
dela,  interpretou as seguintes 
músicas no Revelações Brasil: 
“Tente outra vez”, “Girassol” e 
“Olhos Coloridos”.

Nossos Parabéns, que 
Deus a abençoe grandiosa-
mente. Sucesso! forte abraço! 

PERFIL
Um pouquinho da história da dupla Celeste & Celestino
I

rmãos nascidos na 
c i d a d e  d e  O uv i -
dor, no interior do 

Goiás, Celeste & Celestino ini-
ciaram sua carreira há quase 
60 anos, em 1961. O primeiro 
disco foi lançado em 1966, 
e desde então a dupla viaja 
pelo país, realizando shows e 
apresentações em programa 
de TVs e cantando a genuína 
viola caipira. Sempre defen-
dendo a bandeira da música 
sertaneja raiz com muito amor 
no coração.

MENSAGEM DA SEMANA:
Desejo a todos os meus amigos e a todos que possam ler esta mensa-
gem uma semana abençoada! 
Se durante esta semana você não conseguir alcançar o que mais 
deseja, não se preocupe. Nunca esqueça que Deus sabe o que é 
melhor para você e que tudo tem o seu tempo certo para acontecer! 
Sempre se alegre, pois Deus está controlando as nossas vidas! 
Quando a tristeza invadir o seu coração, lembre que o choro pode 
durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã!

ROBERTINHO & PAULO CÉSAR: 
defensores da cultura da música sertaneja raiz
R

obertinho & Paulo 
César nasceram na 
cidade de Lagoi-

nha, no estado de São Paulo. 
Eles são amigos há mais de 
25 anos, no entanto, resol-
veram formar a dupla por 
volta do ano de 2016.

Robertinho tem 48 anos, 
é mestre de folia do Divino 
e de Santos Reis, nascido e 
criado na roça. É defensor 

da cultura sertaneja, com-
positor e atualmente traba-
lha na construção civil.

Paulo César tem 32 anos, 
nascido e criado no inte-
rior, também é defensor da 
cultura sertaneja. É contra-
-mestre de folia do Divino 
e de Santos Reis e violeiro 
desde criança. Atualmente 
sobrevive como trabalhador 
rural.

Notícias 
do Mundo 
da Música 
Sertaneja:

Conheça as duplas do sul 
do Brasil  que são promessas 
para o ano de 2021

Patrick & Gabriel
João Andrei & Jardel
Marcelo & Vanutti
Na próxima edição conta-

remos um pouco da história 
de cada dupla.

Aguardem!
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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%.

Terça-feira, 29
junho de 2021
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teriam como viver longe 
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– Eu matei alguém o que eu faço? 

O casal com o sotaque paulista responde: 
– Cara, dá no pé. 

O caipira meio desconfiado engatilha a arma e PÁ no seu pé!!!

HUMOR CAIPIRA
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M
eus amigos, que 
nesta virada de 
ano possamos 

olhar para trás e louvar a 
Deus por todas as bênçãos 
recebidas. Assim como agra-
decer cada vitória conquista-
da e cada obstáculo superado.

Que o Ano Novo traga 
paz e a fé seja renovada e 
fortificada no coração de 
cada um. Que Deus oriente, 
proteja e abençoe a todos 
vocês com um ano de muitas 
alegrias, saúde, amor e paz. 
Feliz Ano Novo!!!

A 
cantora Janaina 
Jhoy é mais uma 
das grandes reve-

lações no cenário da musica 
sertaneja.

Ela iniciou a sua carreira 
ainda criança. Com 9 anos já 
fazia shows e participava de 
festivais de canto. 

Com 11 anos, gravou e lan-
çou seu primeiro CD, voltado 
ao público infantil, mas com 
algumas músicas já no estilo 
sertanejo. 

Janaina Jhoy vem do Oeste 
de Santa Catarina, e com toda 
simpatia, beleza e talento, 
conquista seu público por 
onde passa, trazendo seu show 
sertanejo que proporciona 
muita energia e animação do 
início ao fim.

Contatos 
(049) 99104-7285
janainajhoy@hotmail.com 

Humor   
 Caipira:
JAPONESES E 
SUAS PROFISSÕES

Takamassa Nomuro: pedreiro 
Kotuka Oku Dokara: proctologista 
Katano Okako: gari 
Kawara Norio: pescador 
Tanaka Traka: cobrador de ônibus 
Fujiko Oro: trombadinha 
Kurano Okoko: psiquiatra 
Kijuro Burabo: banqueiro 
Armando Oboro: confeiteiro 
Takafuro Nokoko: neurocirurgião
Kutuka Aguya: acupunturista 
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Kaguya Nopano: costureiro 
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Fumiko Karo: traficante
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GABI & RAPHAELA 
talento da nova geração do sertanejo feminino

JANAINA JHOY se destaca na música sertaneja

Mensagem do nosso 
querido amigo 

JOÃO CARRI
A 

nova geração vem 
fazendo o maior 
sucesso no serta-

nejo feminino.
A dupla Gabi e Raphaela, 

desde muito cedo, escreve a 
sua história nesse cenário. 

Natural da cidade de Lu-
pionópolis, no Paraná, a 
dupla sempre soube que a 
música estaria em seu cami-
nho, devido à influência que 
se encontrava dentro da fa-
mília da dupla, que são irmãs. 

O avô Wilson e o pai 
Sérgio tinham uma banda, a 
mãe Rosilda cantava no coral 
e toda a família já apreciava 
uma boa música sertaneja. 

Ao perceberem que não 
teriam como viver longe 
desse universo, as irmãs 
iniciaram suas próprias com-
posições, adotando a cidade 
de Goiânia (GO), como novo 
ponto de trabalho da dupla.

 Um caipira chega em São Paulo, pega um táxi e é assaltado. 
O ladrão, todo atrapalhado, deixa cair a arma e o caipira rapidamente pega a arma, atira no ladrão e corre! 

Chega em um beco escuro, vê um casal se beijando e pergunta: 
– Eu matei alguém o que eu faço? 

O casal com o sotaque paulista responde: 
– Cara, dá no pé. 

O caipira meio desconfiado engatilha a arma e PÁ no seu pé!!!

HUMOR CAIPIRA
O CAIPIRA E O LADRÃO

M
eus amigos, que 
nesta virada de 
ano possamos 

olhar para trás e louvar a 
Deus por todas as bênçãos 
recebidas. Assim como agra-
decer cada vitória conquista-
da e cada obstáculo superado.

Que o Ano Novo traga 
paz e a fé seja renovada e 
fortificada no coração de 
cada um. Que Deus oriente, 
proteja e abençoe a todos 
vocês com um ano de muitas 
alegrias, saúde, amor e paz. 
Feliz Ano Novo!!!

A 
cantora Janaina 
Jhoy é mais uma 
das grandes reve-

lações no cenário da musica 
sertaneja.

Ela iniciou a sua carreira 
ainda criança. Com 9 anos já 
fazia shows e participava de 
festivais de canto. 

Com 11 anos, gravou e lan-
çou seu primeiro CD, voltado 
ao público infantil, mas com 
algumas músicas já no estilo 
sertanejo. 

Janaina Jhoy vem do Oeste 
de Santa Catarina, e com toda 
simpatia, beleza e talento, 
conquista seu público por 
onde passa, trazendo seu show 
sertanejo que proporciona 
muita energia e animação do 
início ao fim.

Contatos 
(049) 99104-7285
janainajhoy@hotmail.com 
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CARIOCA TEKA BALLUTHI 
vence “Revelação Brasil” da TV Aparecida
T

eka Balluthy é do 
bairro de Vargem 
Grande, no Rio de 

Janeiro (RJ). Adotada por uma 
família ainda recém-nascida, 
seus pais de coração faziam 
parte da pastoral do batismo e 
desde cedo lhe ensinaram a fé. 
Mas foi a música que a aproxi-
mou ainda mais de Deus. 

Logo que Teka entrou, 
pela primeira vez, na paróquia 

Nossa Senhora da Guia, pró-
xima de sua casa, no Rio de 
Janeiro, ela notou o som de 
uma música e uma paz que só 
encontrava lá. 

É formada em artes cêni-
cas, estudou cinema, cantou 
em bares, foi backing vocal da 
cantora Anitta e garçonete/
cantora em restaurante, parti-
cipou de uma peça que rodou 
o País, chamada “Rio mais 

Brasil”, e virou compositora. 
Mas aos 24 anos uma 

depressão a afetou e foi no 
Santuário de Aparecida que 
a artista procurou ajuda. E 
após muitos tratamentos, 
orações e o apoio da família, 
a música lhe tirou do quadro 
depressivo. 

Desde então, ela usa a arte 
e a música como instrumen-
tos para motivar as pessoas e 

mostrar que existe uma saída. 
Teka, cujo sonho é transfor-
mar a vida das pessoas atra-
vés da música e poder viver 
dela,  interpretou as seguintes 
músicas no Revelações Brasil: 
“Tente outra vez”, “Girassol” e 
“Olhos Coloridos”.

Nossos Parabéns, que 
Deus a abençoe grandiosa-
mente. Sucesso! forte abraço! 

PERFIL
Um pouquinho da história da dupla Celeste & Celestino
I

rmãos nascidos na 
c i d a d e  d e  O uv i -
dor, no interior do 

Goiás, Celeste & Celestino ini-
ciaram sua carreira há quase 
60 anos, em 1961. O primeiro 
disco foi lançado em 1966, 
e desde então a dupla viaja 
pelo país, realizando shows e 
apresentações em programa 
de TVs e cantando a genuína 
viola caipira. Sempre defen-
dendo a bandeira da música 
sertaneja raiz com muito amor 
no coração.

MENSAGEM DA SEMANA:
Desejo a todos os meus amigos e a todos que possam ler esta mensa-
gem uma semana abençoada! 
Se durante esta semana você não conseguir alcançar o que mais 
deseja, não se preocupe. Nunca esqueça que Deus sabe o que é 
melhor para você e que tudo tem o seu tempo certo para acontecer! 
Sempre se alegre, pois Deus está controlando as nossas vidas! 
Quando a tristeza invadir o seu coração, lembre que o choro pode 
durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã!

ROBERTINHO & PAULO CÉSAR: 
defensores da cultura da música sertaneja raiz
R

obertinho & Paulo 
César nasceram na 
cidade de Lagoi-

nha, no estado de São Paulo. 
Eles são amigos há mais de 
25 anos, no entanto, resol-
veram formar a dupla por 
volta do ano de 2016.

Robertinho tem 48 anos, 
é mestre de folia do Divino 
e de Santos Reis, nascido e 
criado na roça. É defensor 

da cultura sertaneja, com-
positor e atualmente traba-
lha na construção civil.

Paulo César tem 32 anos, 
nascido e criado no inte-
rior, também é defensor da 
cultura sertaneja. É contra-
-mestre de folia do Divino 
e de Santos Reis e violeiro 
desde criança. Atualmente 
sobrevive como trabalhador 
rural.

Notícias 
do Mundo 
da Música 
Sertaneja:

Conheça as duplas do sul 
do Brasil  que são promessas 
para o ano de 2021

Patrick & Gabriel
João Andrei & Jardel
Marcelo & Vanutti
Na próxima edição conta-

remos um pouco da história 
de cada dupla.

Aguardem!
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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 
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ROVENA ROSA/AGÊNCIA BRASIL
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quanto durarem os efeitos da 
pandemia. De acordo com os 
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POBREZA
Após o Fundo Monetário 
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GABI & RAPHAELA 
talento da nova geração do sertanejo feminino

JANAINA JHOY se destaca na música sertaneja

Mensagem do nosso 
querido amigo 

JOÃO CARRI
A 

nova geração vem 
fazendo o maior 
sucesso no serta-

nejo feminino.
A dupla Gabi e Raphaela, 

desde muito cedo, escreve a 
sua história nesse cenário. 

Natural da cidade de Lu-
pionópolis, no Paraná, a 
dupla sempre soube que a 
música estaria em seu cami-
nho, devido à influência que 
se encontrava dentro da fa-
mília da dupla, que são irmãs. 

O avô Wilson e o pai 
Sérgio tinham uma banda, a 
mãe Rosilda cantava no coral 
e toda a família já apreciava 
uma boa música sertaneja. 

Ao perceberem que não 
teriam como viver longe 
desse universo, as irmãs 
iniciaram suas próprias com-
posições, adotando a cidade 
de Goiânia (GO), como novo 
ponto de trabalho da dupla.

 Um caipira chega em São Paulo, pega um táxi e é assaltado. 
O ladrão, todo atrapalhado, deixa cair a arma e o caipira rapidamente pega a arma, atira no ladrão e corre! 

Chega em um beco escuro, vê um casal se beijando e pergunta: 
– Eu matei alguém o que eu faço? 

O casal com o sotaque paulista responde: 
– Cara, dá no pé. 

O caipira meio desconfiado engatilha a arma e PÁ no seu pé!!!

HUMOR CAIPIRA
O CAIPIRA E O LADRÃO

M
eus amigos, que 
nesta virada de 
ano possamos 

olhar para trás e louvar a 
Deus por todas as bênçãos 
recebidas. Assim como agra-
decer cada vitória conquista-
da e cada obstáculo superado.

Que o Ano Novo traga 
paz e a fé seja renovada e 
fortificada no coração de 
cada um. Que Deus oriente, 
proteja e abençoe a todos 
vocês com um ano de muitas 
alegrias, saúde, amor e paz. 
Feliz Ano Novo!!!

A 
cantora Janaina 
Jhoy é mais uma 
das grandes reve-

lações no cenário da musica 
sertaneja.

Ela iniciou a sua carreira 
ainda criança. Com 9 anos já 
fazia shows e participava de 
festivais de canto. 

Com 11 anos, gravou e lan-
çou seu primeiro CD, voltado 
ao público infantil, mas com 
algumas músicas já no estilo 
sertanejo. 

Janaina Jhoy vem do Oeste 
de Santa Catarina, e com toda 
simpatia, beleza e talento, 
conquista seu público por 
onde passa, trazendo seu show 
sertanejo que proporciona 
muita energia e animação do 
início ao fim.

Contatos 
(049) 99104-7285
janainajhoy@hotmail.com 

Humor   
 Caipira:
JAPONESES E 
SUAS PROFISSÕES

Takamassa Nomuro: pedreiro 
Kotuka Oku Dokara: proctologista 
Katano Okako: gari 
Kawara Norio: pescador 
Tanaka Traka: cobrador de ônibus 
Fujiko Oro: trombadinha 
Kurano Okoko: psiquiatra 
Kijuro Burabo: banqueiro 
Armando Oboro: confeiteiro 
Takafuro Nokoko: neurocirurgião
Kutuka Aguya: acupunturista 
Dibuya Omiyo: roceiro 
Hideo Orrabo: homossexual 
Kaguya Nopano: costureiro 
Kanota Nakama: prostituta 
Fumiko Karo: traficante

C-7  

AA     Terça-feira, 29
Dezembro de 2020

www.jornalpp.com.br
C-7

GABI & RAPHAELA 
talento da nova geração do sertanejo feminino

JANAINA JHOY se destaca na música sertaneja

Mensagem do nosso 
querido amigo 

JOÃO CARRI
A 

nova geração vem 
fazendo o maior 
sucesso no serta-

nejo feminino.
A dupla Gabi e Raphaela, 

desde muito cedo, escreve a 
sua história nesse cenário. 

Natural da cidade de Lu-
pionópolis, no Paraná, a 
dupla sempre soube que a 
música estaria em seu cami-
nho, devido à influência que 
se encontrava dentro da fa-
mília da dupla, que são irmãs. 

O avô Wilson e o pai 
Sérgio tinham uma banda, a 
mãe Rosilda cantava no coral 
e toda a família já apreciava 
uma boa música sertaneja. 

Ao perceberem que não 
teriam como viver longe 
desse universo, as irmãs 
iniciaram suas próprias com-
posições, adotando a cidade 
de Goiânia (GO), como novo 
ponto de trabalho da dupla.

 Um caipira chega em São Paulo, pega um táxi e é assaltado. 
O ladrão, todo atrapalhado, deixa cair a arma e o caipira rapidamente pega a arma, atira no ladrão e corre! 

Chega em um beco escuro, vê um casal se beijando e pergunta: 
– Eu matei alguém o que eu faço? 

O casal com o sotaque paulista responde: 
– Cara, dá no pé. 

O caipira meio desconfiado engatilha a arma e PÁ no seu pé!!!

HUMOR CAIPIRA
O CAIPIRA E O LADRÃO

M
eus amigos, que 
nesta virada de 
ano possamos 

olhar para trás e louvar a 
Deus por todas as bênçãos 
recebidas. Assim como agra-
decer cada vitória conquista-
da e cada obstáculo superado.

Que o Ano Novo traga 
paz e a fé seja renovada e 
fortificada no coração de 
cada um. Que Deus oriente, 
proteja e abençoe a todos 
vocês com um ano de muitas 
alegrias, saúde, amor e paz. 
Feliz Ano Novo!!!

A 
cantora Janaina 
Jhoy é mais uma 
das grandes reve-

lações no cenário da musica 
sertaneja.

Ela iniciou a sua carreira 
ainda criança. Com 9 anos já 
fazia shows e participava de 
festivais de canto. 

Com 11 anos, gravou e lan-
çou seu primeiro CD, voltado 
ao público infantil, mas com 
algumas músicas já no estilo 
sertanejo. 

Janaina Jhoy vem do Oeste 
de Santa Catarina, e com toda 
simpatia, beleza e talento, 
conquista seu público por 
onde passa, trazendo seu show 
sertanejo que proporciona 
muita energia e animação do 
início ao fim.

Contatos 
(049) 99104-7285
janainajhoy@hotmail.com 

AA     Terça-feira, 29
Dezembro de 2020

www.jornalpp.com.br
C-7

GABI & RAPHAELA 
talento da nova geração do sertanejo feminino

JANAINA JHOY se destaca na música sertaneja

Mensagem do nosso 
querido amigo 

JOÃO CARRI
A 

nova geração vem 
fazendo o maior 
sucesso no serta-

nejo feminino.
A dupla Gabi e Raphaela, 

desde muito cedo, escreve a 
sua história nesse cenário. 

Natural da cidade de Lu-
pionópolis, no Paraná, a 
dupla sempre soube que a 
música estaria em seu cami-
nho, devido à influência que 
se encontrava dentro da fa-
mília da dupla, que são irmãs. 

O avô Wilson e o pai 
Sérgio tinham uma banda, a 
mãe Rosilda cantava no coral 
e toda a família já apreciava 
uma boa música sertaneja. 

Ao perceberem que não 
teriam como viver longe 
desse universo, as irmãs 
iniciaram suas próprias com-
posições, adotando a cidade 
de Goiânia (GO), como novo 
ponto de trabalho da dupla.

 Um caipira chega em São Paulo, pega um táxi e é assaltado. 
O ladrão, todo atrapalhado, deixa cair a arma e o caipira rapidamente pega a arma, atira no ladrão e corre! 

Chega em um beco escuro, vê um casal se beijando e pergunta: 
– Eu matei alguém o que eu faço? 

O casal com o sotaque paulista responde: 
– Cara, dá no pé. 

O caipira meio desconfiado engatilha a arma e PÁ no seu pé!!!

HUMOR CAIPIRA
O CAIPIRA E O LADRÃO

M
eus amigos, que 
nesta virada de 
ano possamos 

olhar para trás e louvar a 
Deus por todas as bênçãos 
recebidas. Assim como agra-
decer cada vitória conquista-
da e cada obstáculo superado.

Que o Ano Novo traga 
paz e a fé seja renovada e 
fortificada no coração de 
cada um. Que Deus oriente, 
proteja e abençoe a todos 
vocês com um ano de muitas 
alegrias, saúde, amor e paz. 
Feliz Ano Novo!!!

A 
cantora Janaina 
Jhoy é mais uma 
das grandes reve-

lações no cenário da musica 
sertaneja.

Ela iniciou a sua carreira 
ainda criança. Com 9 anos já 
fazia shows e participava de 
festivais de canto. 

Com 11 anos, gravou e lan-
çou seu primeiro CD, voltado 
ao público infantil, mas com 
algumas músicas já no estilo 
sertanejo. 

Janaina Jhoy vem do Oeste 
de Santa Catarina, e com toda 
simpatia, beleza e talento, 
conquista seu público por 
onde passa, trazendo seu show 
sertanejo que proporciona 
muita energia e animação do 
início ao fim.

Contatos 
(049) 99104-7285
janainajhoy@hotmail.com 

AA     Terça-feira, 29
Dezembro de 2020

www.jornalpp.com.br
C-7

GABI & RAPHAELA 
talento da nova geração do sertanejo feminino

JANAINA JHOY se destaca na música sertaneja

Mensagem do nosso 
querido amigo 

JOÃO CARRI
A 

nova geração vem 
fazendo o maior 
sucesso no serta-

nejo feminino.
A dupla Gabi e Raphaela, 

desde muito cedo, escreve a 
sua história nesse cenário. 

Natural da cidade de Lu-
pionópolis, no Paraná, a 
dupla sempre soube que a 
música estaria em seu cami-
nho, devido à influência que 
se encontrava dentro da fa-
mília da dupla, que são irmãs. 

O avô Wilson e o pai 
Sérgio tinham uma banda, a 
mãe Rosilda cantava no coral 
e toda a família já apreciava 
uma boa música sertaneja. 

Ao perceberem que não 
teriam como viver longe 
desse universo, as irmãs 
iniciaram suas próprias com-
posições, adotando a cidade 
de Goiânia (GO), como novo 
ponto de trabalho da dupla.

 Um caipira chega em São Paulo, pega um táxi e é assaltado. 
O ladrão, todo atrapalhado, deixa cair a arma e o caipira rapidamente pega a arma, atira no ladrão e corre! 

Chega em um beco escuro, vê um casal se beijando e pergunta: 
– Eu matei alguém o que eu faço? 

O casal com o sotaque paulista responde: 
– Cara, dá no pé. 

O caipira meio desconfiado engatilha a arma e PÁ no seu pé!!!

HUMOR CAIPIRA
O CAIPIRA E O LADRÃO

M
eus amigos, que 
nesta virada de 
ano possamos 

olhar para trás e louvar a 
Deus por todas as bênçãos 
recebidas. Assim como agra-
decer cada vitória conquista-
da e cada obstáculo superado.

Que o Ano Novo traga 
paz e a fé seja renovada e 
fortificada no coração de 
cada um. Que Deus oriente, 
proteja e abençoe a todos 
vocês com um ano de muitas 
alegrias, saúde, amor e paz. 
Feliz Ano Novo!!!

A 
cantora Janaina 
Jhoy é mais uma 
das grandes reve-

lações no cenário da musica 
sertaneja.

Ela iniciou a sua carreira 
ainda criança. Com 9 anos já 
fazia shows e participava de 
festivais de canto. 

Com 11 anos, gravou e lan-
çou seu primeiro CD, voltado 
ao público infantil, mas com 
algumas músicas já no estilo 
sertanejo. 

Janaina Jhoy vem do Oeste 
de Santa Catarina, e com toda 
simpatia, beleza e talento, 
conquista seu público por 
onde passa, trazendo seu show 
sertanejo que proporciona 
muita energia e animação do 
início ao fim.

Contatos 
(049) 99104-7285
janainajhoy@hotmail.com 

AA     Terça-feira, 29
Dezembro de 2020

www.jornalpp.com.br
C-7

GABI & RAPHAELA 
talento da nova geração do sertanejo feminino

JANAINA JHOY se destaca na música sertaneja

Mensagem do nosso 
querido amigo 

JOÃO CARRI
A 

nova geração vem 
fazendo o maior 
sucesso no serta-

nejo feminino.
A dupla Gabi e Raphaela, 

desde muito cedo, escreve a 
sua história nesse cenário. 

Natural da cidade de Lu-
pionópolis, no Paraná, a 
dupla sempre soube que a 
música estaria em seu cami-
nho, devido à influência que 
se encontrava dentro da fa-
mília da dupla, que são irmãs. 

O avô Wilson e o pai 
Sérgio tinham uma banda, a 
mãe Rosilda cantava no coral 
e toda a família já apreciava 
uma boa música sertaneja. 

Ao perceberem que não 
teriam como viver longe 
desse universo, as irmãs 
iniciaram suas próprias com-
posições, adotando a cidade 
de Goiânia (GO), como novo 
ponto de trabalho da dupla.

 Um caipira chega em São Paulo, pega um táxi e é assaltado. 
O ladrão, todo atrapalhado, deixa cair a arma e o caipira rapidamente pega a arma, atira no ladrão e corre! 

Chega em um beco escuro, vê um casal se beijando e pergunta: 
– Eu matei alguém o que eu faço? 

O casal com o sotaque paulista responde: 
– Cara, dá no pé. 

O caipira meio desconfiado engatilha a arma e PÁ no seu pé!!!

HUMOR CAIPIRA
O CAIPIRA E O LADRÃO

M
eus amigos, que 
nesta virada de 
ano possamos 

olhar para trás e louvar a 
Deus por todas as bênçãos 
recebidas. Assim como agra-
decer cada vitória conquista-
da e cada obstáculo superado.

Que o Ano Novo traga 
paz e a fé seja renovada e 
fortificada no coração de 
cada um. Que Deus oriente, 
proteja e abençoe a todos 
vocês com um ano de muitas 
alegrias, saúde, amor e paz. 
Feliz Ano Novo!!!

A 
cantora Janaina 
Jhoy é mais uma 
das grandes reve-

lações no cenário da musica 
sertaneja.

Ela iniciou a sua carreira 
ainda criança. Com 9 anos já 
fazia shows e participava de 
festivais de canto. 

Com 11 anos, gravou e lan-
çou seu primeiro CD, voltado 
ao público infantil, mas com 
algumas músicas já no estilo 
sertanejo. 

Janaina Jhoy vem do Oeste 
de Santa Catarina, e com toda 
simpatia, beleza e talento, 
conquista seu público por 
onde passa, trazendo seu show 
sertanejo que proporciona 
muita energia e animação do 
início ao fim.

Contatos 
(049) 99104-7285
janainajhoy@hotmail.com 

AA     Terça-feira, 29
Dezembro de 2020

www.jornalpp.com.br
C-7

GABI & RAPHAELA 
talento da nova geração do sertanejo feminino

JANAINA JHOY se destaca na música sertaneja

Mensagem do nosso 
querido amigo 

JOÃO CARRI
A 

nova geração vem 
fazendo o maior 
sucesso no serta-

nejo feminino.
A dupla Gabi e Raphaela, 

desde muito cedo, escreve a 
sua história nesse cenário. 

Natural da cidade de Lu-
pionópolis, no Paraná, a 
dupla sempre soube que a 
música estaria em seu cami-
nho, devido à influência que 
se encontrava dentro da fa-
mília da dupla, que são irmãs. 

O avô Wilson e o pai 
Sérgio tinham uma banda, a 
mãe Rosilda cantava no coral 
e toda a família já apreciava 
uma boa música sertaneja. 

Ao perceberem que não 
teriam como viver longe 
desse universo, as irmãs 
iniciaram suas próprias com-
posições, adotando a cidade 
de Goiânia (GO), como novo 
ponto de trabalho da dupla.

 Um caipira chega em São Paulo, pega um táxi e é assaltado. 
O ladrão, todo atrapalhado, deixa cair a arma e o caipira rapidamente pega a arma, atira no ladrão e corre! 

Chega em um beco escuro, vê um casal se beijando e pergunta: 
– Eu matei alguém o que eu faço? 

O casal com o sotaque paulista responde: 
– Cara, dá no pé. 

O caipira meio desconfiado engatilha a arma e PÁ no seu pé!!!

HUMOR CAIPIRA
O CAIPIRA E O LADRÃO

M
eus amigos, que 
nesta virada de 
ano possamos 

olhar para trás e louvar a 
Deus por todas as bênçãos 
recebidas. Assim como agra-
decer cada vitória conquista-
da e cada obstáculo superado.

Que o Ano Novo traga 
paz e a fé seja renovada e 
fortificada no coração de 
cada um. Que Deus oriente, 
proteja e abençoe a todos 
vocês com um ano de muitas 
alegrias, saúde, amor e paz. 
Feliz Ano Novo!!!

A 
cantora Janaina 
Jhoy é mais uma 
das grandes reve-

lações no cenário da musica 
sertaneja.

Ela iniciou a sua carreira 
ainda criança. Com 9 anos já 
fazia shows e participava de 
festivais de canto. 

Com 11 anos, gravou e lan-
çou seu primeiro CD, voltado 
ao público infantil, mas com 
algumas músicas já no estilo 
sertanejo. 

Janaina Jhoy vem do Oeste 
de Santa Catarina, e com toda 
simpatia, beleza e talento, 
conquista seu público por 
onde passa, trazendo seu show 
sertanejo que proporciona 
muita energia e animação do 
início ao fim.

Contatos 
(049) 99104-7285
janainajhoy@hotmail.com 

16 99340-0246

CARIOCA TEKA BALLUTHI 
vence “Revelação Brasil” da TV Aparecida
T

eka Balluthy é do 
bairro de Vargem 
Grande, no Rio de 

Janeiro (RJ). Adotada por uma 
família ainda recém-nascida, 
seus pais de coração faziam 
parte da pastoral do batismo e 
desde cedo lhe ensinaram a fé. 
Mas foi a música que a aproxi-
mou ainda mais de Deus. 

Logo que Teka entrou, 
pela primeira vez, na paróquia 

Nossa Senhora da Guia, pró-
xima de sua casa, no Rio de 
Janeiro, ela notou o som de 
uma música e uma paz que só 
encontrava lá. 

É formada em artes cêni-
cas, estudou cinema, cantou 
em bares, foi backing vocal da 
cantora Anitta e garçonete/
cantora em restaurante, parti-
cipou de uma peça que rodou 
o País, chamada “Rio mais 

Brasil”, e virou compositora. 
Mas aos 24 anos uma 

depressão a afetou e foi no 
Santuário de Aparecida que 
a artista procurou ajuda. E 
após muitos tratamentos, 
orações e o apoio da família, 
a música lhe tirou do quadro 
depressivo. 

Desde então, ela usa a arte 
e a música como instrumen-
tos para motivar as pessoas e 

mostrar que existe uma saída. 
Teka, cujo sonho é transfor-
mar a vida das pessoas atra-
vés da música e poder viver 
dela,  interpretou as seguintes 
músicas no Revelações Brasil: 
“Tente outra vez”, “Girassol” e 
“Olhos Coloridos”.

Nossos Parabéns, que 
Deus a abençoe grandiosa-
mente. Sucesso! forte abraço! 

PERFIL
Um pouquinho da história da dupla Celeste & Celestino
I

rmãos nascidos na 
c i d a d e  d e  O uv i -
dor, no interior do 

Goiás, Celeste & Celestino ini-
ciaram sua carreira há quase 
60 anos, em 1961. O primeiro 
disco foi lançado em 1966, 
e desde então a dupla viaja 
pelo país, realizando shows e 
apresentações em programa 
de TVs e cantando a genuína 
viola caipira. Sempre defen-
dendo a bandeira da música 
sertaneja raiz com muito amor 
no coração.

MENSAGEM DA SEMANA:
Desejo a todos os meus amigos e a todos que possam ler esta mensa-
gem uma semana abençoada! 
Se durante esta semana você não conseguir alcançar o que mais 
deseja, não se preocupe. Nunca esqueça que Deus sabe o que é 
melhor para você e que tudo tem o seu tempo certo para acontecer! 
Sempre se alegre, pois Deus está controlando as nossas vidas! 
Quando a tristeza invadir o seu coração, lembre que o choro pode 
durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã!

ROBERTINHO & PAULO CÉSAR: 
defensores da cultura da música sertaneja raiz
R

obertinho & Paulo 
César nasceram na 
cidade de Lagoi-

nha, no estado de São Paulo. 
Eles são amigos há mais de 
25 anos, no entanto, resol-
veram formar a dupla por 
volta do ano de 2016.

Robertinho tem 48 anos, 
é mestre de folia do Divino 
e de Santos Reis, nascido e 
criado na roça. É defensor 

da cultura sertaneja, com-
positor e atualmente traba-
lha na construção civil.

Paulo César tem 32 anos, 
nascido e criado no inte-
rior, também é defensor da 
cultura sertaneja. É contra-
-mestre de folia do Divino 
e de Santos Reis e violeiro 
desde criança. Atualmente 
sobrevive como trabalhador 
rural.

Notícias 
do Mundo 
da Música 
Sertaneja:

Conheça as duplas do sul 
do Brasil  que são promessas 
para o ano de 2021

Patrick & Gabriel
João Andrei & Jardel
Marcelo & Vanutti
Na próxima edição conta-

remos um pouco da história 
de cada dupla.

Aguardem!
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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%.

Terça-feira, 29
junho de 2021
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GABI & RAPHAELA 
talento da nova geração do sertanejo feminino

JANAINA JHOY se destaca na música sertaneja

Mensagem do nosso 
querido amigo 

JOÃO CARRI
A 

nova geração vem 
fazendo o maior 
sucesso no serta-

nejo feminino.
A dupla Gabi e Raphaela, 

desde muito cedo, escreve a 
sua história nesse cenário. 

Natural da cidade de Lu-
pionópolis, no Paraná, a 
dupla sempre soube que a 
música estaria em seu cami-
nho, devido à influência que 
se encontrava dentro da fa-
mília da dupla, que são irmãs. 

O avô Wilson e o pai 
Sérgio tinham uma banda, a 
mãe Rosilda cantava no coral 
e toda a família já apreciava 
uma boa música sertaneja. 

Ao perceberem que não 
teriam como viver longe 
desse universo, as irmãs 
iniciaram suas próprias com-
posições, adotando a cidade 
de Goiânia (GO), como novo 
ponto de trabalho da dupla.

 Um caipira chega em São Paulo, pega um táxi e é assaltado. 
O ladrão, todo atrapalhado, deixa cair a arma e o caipira rapidamente pega a arma, atira no ladrão e corre! 

Chega em um beco escuro, vê um casal se beijando e pergunta: 
– Eu matei alguém o que eu faço? 

O casal com o sotaque paulista responde: 
– Cara, dá no pé. 

O caipira meio desconfiado engatilha a arma e PÁ no seu pé!!!

HUMOR CAIPIRA
O CAIPIRA E O LADRÃO

M
eus amigos, que 
nesta virada de 
ano possamos 

olhar para trás e louvar a 
Deus por todas as bênçãos 
recebidas. Assim como agra-
decer cada vitória conquista-
da e cada obstáculo superado.

Que o Ano Novo traga 
paz e a fé seja renovada e 
fortificada no coração de 
cada um. Que Deus oriente, 
proteja e abençoe a todos 
vocês com um ano de muitas 
alegrias, saúde, amor e paz. 
Feliz Ano Novo!!!

A 
cantora Janaina 
Jhoy é mais uma 
das grandes reve-

lações no cenário da musica 
sertaneja.

Ela iniciou a sua carreira 
ainda criança. Com 9 anos já 
fazia shows e participava de 
festivais de canto. 

Com 11 anos, gravou e lan-
çou seu primeiro CD, voltado 
ao público infantil, mas com 
algumas músicas já no estilo 
sertanejo. 

Janaina Jhoy vem do Oeste 
de Santa Catarina, e com toda 
simpatia, beleza e talento, 
conquista seu público por 
onde passa, trazendo seu show 
sertanejo que proporciona 
muita energia e animação do 
início ao fim.

Contatos 
(049) 99104-7285
janainajhoy@hotmail.com 

Humor   
 Caipira:
JAPONESES E 
SUAS PROFISSÕES

Takamassa Nomuro: pedreiro 
Kotuka Oku Dokara: proctologista 
Katano Okako: gari 
Kawara Norio: pescador 
Tanaka Traka: cobrador de ônibus 
Fujiko Oro: trombadinha 
Kurano Okoko: psiquiatra 
Kijuro Burabo: banqueiro 
Armando Oboro: confeiteiro 
Takafuro Nokoko: neurocirurgião
Kutuka Aguya: acupunturista 
Dibuya Omiyo: roceiro 
Hideo Orrabo: homossexual 
Kaguya Nopano: costureiro 
Kanota Nakama: prostituta 
Fumiko Karo: traficante
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eus amigos, que 
nesta virada de 
ano possamos 

olhar para trás e louvar a 
Deus por todas as bênçãos 
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vocês com um ano de muitas 
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cantora Janaina 
Jhoy é mais uma 
das grandes reve-

lações no cenário da musica 
sertaneja.

Ela iniciou a sua carreira 
ainda criança. Com 9 anos já 
fazia shows e participava de 
festivais de canto. 

Com 11 anos, gravou e lan-
çou seu primeiro CD, voltado 
ao público infantil, mas com 
algumas músicas já no estilo 
sertanejo. 

Janaina Jhoy vem do Oeste 
de Santa Catarina, e com toda 
simpatia, beleza e talento, 
conquista seu público por 
onde passa, trazendo seu show 
sertanejo que proporciona 
muita energia e animação do 
início ao fim.
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JANAINA JHOY se destaca na música sertaneja

Mensagem do nosso 
querido amigo 

JOÃO CARRI
A 

nova geração vem 
fazendo o maior 
sucesso no serta-

nejo feminino.
A dupla Gabi e Raphaela, 

desde muito cedo, escreve a 
sua história nesse cenário. 

Natural da cidade de Lu-
pionópolis, no Paraná, a 
dupla sempre soube que a 
música estaria em seu cami-
nho, devido à influência que 
se encontrava dentro da fa-
mília da dupla, que são irmãs. 

O avô Wilson e o pai 
Sérgio tinham uma banda, a 
mãe Rosilda cantava no coral 
e toda a família já apreciava 
uma boa música sertaneja. 

Ao perceberem que não 
teriam como viver longe 
desse universo, as irmãs 
iniciaram suas próprias com-
posições, adotando a cidade 
de Goiânia (GO), como novo 
ponto de trabalho da dupla.

 Um caipira chega em São Paulo, pega um táxi e é assaltado. 
O ladrão, todo atrapalhado, deixa cair a arma e o caipira rapidamente pega a arma, atira no ladrão e corre! 

Chega em um beco escuro, vê um casal se beijando e pergunta: 
– Eu matei alguém o que eu faço? 

O casal com o sotaque paulista responde: 
– Cara, dá no pé. 

O caipira meio desconfiado engatilha a arma e PÁ no seu pé!!!

HUMOR CAIPIRA
O CAIPIRA E O LADRÃO

M
eus amigos, que 
nesta virada de 
ano possamos 

olhar para trás e louvar a 
Deus por todas as bênçãos 
recebidas. Assim como agra-
decer cada vitória conquista-
da e cada obstáculo superado.

Que o Ano Novo traga 
paz e a fé seja renovada e 
fortificada no coração de 
cada um. Que Deus oriente, 
proteja e abençoe a todos 
vocês com um ano de muitas 
alegrias, saúde, amor e paz. 
Feliz Ano Novo!!!

A 
cantora Janaina 
Jhoy é mais uma 
das grandes reve-

lações no cenário da musica 
sertaneja.

Ela iniciou a sua carreira 
ainda criança. Com 9 anos já 
fazia shows e participava de 
festivais de canto. 

Com 11 anos, gravou e lan-
çou seu primeiro CD, voltado 
ao público infantil, mas com 
algumas músicas já no estilo 
sertanejo. 

Janaina Jhoy vem do Oeste 
de Santa Catarina, e com toda 
simpatia, beleza e talento, 
conquista seu público por 
onde passa, trazendo seu show 
sertanejo que proporciona 
muita energia e animação do 
início ao fim.

Contatos 
(049) 99104-7285
janainajhoy@hotmail.com 
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CARIOCA TEKA BALLUTHI 
vence “Revelação Brasil” da TV Aparecida
T

eka Balluthy é do 
bairro de Vargem 
Grande, no Rio de 

Janeiro (RJ). Adotada por uma 
família ainda recém-nascida, 
seus pais de coração faziam 
parte da pastoral do batismo e 
desde cedo lhe ensinaram a fé. 
Mas foi a música que a aproxi-
mou ainda mais de Deus. 

Logo que Teka entrou, 
pela primeira vez, na paróquia 

Nossa Senhora da Guia, pró-
xima de sua casa, no Rio de 
Janeiro, ela notou o som de 
uma música e uma paz que só 
encontrava lá. 

É formada em artes cêni-
cas, estudou cinema, cantou 
em bares, foi backing vocal da 
cantora Anitta e garçonete/
cantora em restaurante, parti-
cipou de uma peça que rodou 
o País, chamada “Rio mais 

Brasil”, e virou compositora. 
Mas aos 24 anos uma 

depressão a afetou e foi no 
Santuário de Aparecida que 
a artista procurou ajuda. E 
após muitos tratamentos, 
orações e o apoio da família, 
a música lhe tirou do quadro 
depressivo. 

Desde então, ela usa a arte 
e a música como instrumen-
tos para motivar as pessoas e 

mostrar que existe uma saída. 
Teka, cujo sonho é transfor-
mar a vida das pessoas atra-
vés da música e poder viver 
dela,  interpretou as seguintes 
músicas no Revelações Brasil: 
“Tente outra vez”, “Girassol” e 
“Olhos Coloridos”.

Nossos Parabéns, que 
Deus a abençoe grandiosa-
mente. Sucesso! forte abraço! 

PERFIL
Um pouquinho da história da dupla Celeste & Celestino
I

rmãos nascidos na 
c i d a d e  d e  O uv i -
dor, no interior do 

Goiás, Celeste & Celestino ini-
ciaram sua carreira há quase 
60 anos, em 1961. O primeiro 
disco foi lançado em 1966, 
e desde então a dupla viaja 
pelo país, realizando shows e 
apresentações em programa 
de TVs e cantando a genuína 
viola caipira. Sempre defen-
dendo a bandeira da música 
sertaneja raiz com muito amor 
no coração.

MENSAGEM DA SEMANA:
Desejo a todos os meus amigos e a todos que possam ler esta mensa-
gem uma semana abençoada! 
Se durante esta semana você não conseguir alcançar o que mais 
deseja, não se preocupe. Nunca esqueça que Deus sabe o que é 
melhor para você e que tudo tem o seu tempo certo para acontecer! 
Sempre se alegre, pois Deus está controlando as nossas vidas! 
Quando a tristeza invadir o seu coração, lembre que o choro pode 
durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã!

ROBERTINHO & PAULO CÉSAR: 
defensores da cultura da música sertaneja raiz
R

obertinho & Paulo 
César nasceram na 
cidade de Lagoi-

nha, no estado de São Paulo. 
Eles são amigos há mais de 
25 anos, no entanto, resol-
veram formar a dupla por 
volta do ano de 2016.

Robertinho tem 48 anos, 
é mestre de folia do Divino 
e de Santos Reis, nascido e 
criado na roça. É defensor 

da cultura sertaneja, com-
positor e atualmente traba-
lha na construção civil.

Paulo César tem 32 anos, 
nascido e criado no inte-
rior, também é defensor da 
cultura sertaneja. É contra-
-mestre de folia do Divino 
e de Santos Reis e violeiro 
desde criança. Atualmente 
sobrevive como trabalhador 
rural.

Notícias 
do Mundo 
da Música 
Sertaneja:

Conheça as duplas do sul 
do Brasil  que são promessas 
para o ano de 2021

Patrick & Gabriel
João Andrei & Jardel
Marcelo & Vanutti
Na próxima edição conta-

remos um pouco da história 
de cada dupla.

Aguardem!
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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%.

Terça-feira, 29
junho de 2021
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sucesso no serta-

nejo feminino.
A dupla Gabi e Raphaela, 

desde muito cedo, escreve a 
sua história nesse cenário. 

Natural da cidade de Lu-
pionópolis, no Paraná, a 
dupla sempre soube que a 
música estaria em seu cami-
nho, devido à influência que 
se encontrava dentro da fa-
mília da dupla, que são irmãs. 

O avô Wilson e o pai 
Sérgio tinham uma banda, a 
mãe Rosilda cantava no coral 
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Ao perceberem que não 
teriam como viver longe 
desse universo, as irmãs 
iniciaram suas próprias com-
posições, adotando a cidade 
de Goiânia (GO), como novo 
ponto de trabalho da dupla.

 Um caipira chega em São Paulo, pega um táxi e é assaltado. 
O ladrão, todo atrapalhado, deixa cair a arma e o caipira rapidamente pega a arma, atira no ladrão e corre! 

Chega em um beco escuro, vê um casal se beijando e pergunta: 
– Eu matei alguém o que eu faço? 

O casal com o sotaque paulista responde: 
– Cara, dá no pé. 

O caipira meio desconfiado engatilha a arma e PÁ no seu pé!!!

HUMOR CAIPIRA
O CAIPIRA E O LADRÃO

M
eus amigos, que 
nesta virada de 
ano possamos 

olhar para trás e louvar a 
Deus por todas as bênçãos 
recebidas. Assim como agra-
decer cada vitória conquista-
da e cada obstáculo superado.

Que o Ano Novo traga 
paz e a fé seja renovada e 
fortificada no coração de 
cada um. Que Deus oriente, 
proteja e abençoe a todos 
vocês com um ano de muitas 
alegrias, saúde, amor e paz. 
Feliz Ano Novo!!!

A 
cantora Janaina 
Jhoy é mais uma 
das grandes reve-

lações no cenário da musica 
sertaneja.

Ela iniciou a sua carreira 
ainda criança. Com 9 anos já 
fazia shows e participava de 
festivais de canto. 

Com 11 anos, gravou e lan-
çou seu primeiro CD, voltado 
ao público infantil, mas com 
algumas músicas já no estilo 
sertanejo. 

Janaina Jhoy vem do Oeste 
de Santa Catarina, e com toda 
simpatia, beleza e talento, 
conquista seu público por 
onde passa, trazendo seu show 
sertanejo que proporciona 
muita energia e animação do 
início ao fim.

Contatos 
(049) 99104-7285
janainajhoy@hotmail.com 

Humor   
 Caipira:
JAPONESES E 
SUAS PROFISSÕES

Takamassa Nomuro: pedreiro 
Kotuka Oku Dokara: proctologista 
Katano Okako: gari 
Kawara Norio: pescador 
Tanaka Traka: cobrador de ônibus 
Fujiko Oro: trombadinha 
Kurano Okoko: psiquiatra 
Kijuro Burabo: banqueiro 
Armando Oboro: confeiteiro 
Takafuro Nokoko: neurocirurgião
Kutuka Aguya: acupunturista 
Dibuya Omiyo: roceiro 
Hideo Orrabo: homossexual 
Kaguya Nopano: costureiro 
Kanota Nakama: prostituta 
Fumiko Karo: traficante
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CARIOCA TEKA BALLUTHI 
vence “Revelação Brasil” da TV Aparecida
T

eka Balluthy é do 
bairro de Vargem 
Grande, no Rio de 

Janeiro (RJ). Adotada por uma 
família ainda recém-nascida, 
seus pais de coração faziam 
parte da pastoral do batismo e 
desde cedo lhe ensinaram a fé. 
Mas foi a música que a aproxi-
mou ainda mais de Deus. 

Logo que Teka entrou, 
pela primeira vez, na paróquia 

Nossa Senhora da Guia, pró-
xima de sua casa, no Rio de 
Janeiro, ela notou o som de 
uma música e uma paz que só 
encontrava lá. 

É formada em artes cêni-
cas, estudou cinema, cantou 
em bares, foi backing vocal da 
cantora Anitta e garçonete/
cantora em restaurante, parti-
cipou de uma peça que rodou 
o País, chamada “Rio mais 

Brasil”, e virou compositora. 
Mas aos 24 anos uma 

depressão a afetou e foi no 
Santuário de Aparecida que 
a artista procurou ajuda. E 
após muitos tratamentos, 
orações e o apoio da família, 
a música lhe tirou do quadro 
depressivo. 

Desde então, ela usa a arte 
e a música como instrumen-
tos para motivar as pessoas e 

mostrar que existe uma saída. 
Teka, cujo sonho é transfor-
mar a vida das pessoas atra-
vés da música e poder viver 
dela,  interpretou as seguintes 
músicas no Revelações Brasil: 
“Tente outra vez”, “Girassol” e 
“Olhos Coloridos”.

Nossos Parabéns, que 
Deus a abençoe grandiosa-
mente. Sucesso! forte abraço! 

PERFIL
Um pouquinho da história da dupla Celeste & Celestino
I

rmãos nascidos na 
c i d a d e  d e  O uv i -
dor, no interior do 

Goiás, Celeste & Celestino ini-
ciaram sua carreira há quase 
60 anos, em 1961. O primeiro 
disco foi lançado em 1966, 
e desde então a dupla viaja 
pelo país, realizando shows e 
apresentações em programa 
de TVs e cantando a genuína 
viola caipira. Sempre defen-
dendo a bandeira da música 
sertaneja raiz com muito amor 
no coração.

MENSAGEM DA SEMANA:
Desejo a todos os meus amigos e a todos que possam ler esta mensa-
gem uma semana abençoada! 
Se durante esta semana você não conseguir alcançar o que mais 
deseja, não se preocupe. Nunca esqueça que Deus sabe o que é 
melhor para você e que tudo tem o seu tempo certo para acontecer! 
Sempre se alegre, pois Deus está controlando as nossas vidas! 
Quando a tristeza invadir o seu coração, lembre que o choro pode 
durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã!

ROBERTINHO & PAULO CÉSAR: 
defensores da cultura da música sertaneja raiz
R

obertinho & Paulo 
César nasceram na 
cidade de Lagoi-

nha, no estado de São Paulo. 
Eles são amigos há mais de 
25 anos, no entanto, resol-
veram formar a dupla por 
volta do ano de 2016.

Robertinho tem 48 anos, 
é mestre de folia do Divino 
e de Santos Reis, nascido e 
criado na roça. É defensor 

da cultura sertaneja, com-
positor e atualmente traba-
lha na construção civil.

Paulo César tem 32 anos, 
nascido e criado no inte-
rior, também é defensor da 
cultura sertaneja. É contra-
-mestre de folia do Divino 
e de Santos Reis e violeiro 
desde criança. Atualmente 
sobrevive como trabalhador 
rural.

Notícias 
do Mundo 
da Música 
Sertaneja:

Conheça as duplas do sul 
do Brasil  que são promessas 
para o ano de 2021

Patrick & Gabriel
João Andrei & Jardel
Marcelo & Vanutti
Na próxima edição conta-

remos um pouco da história 
de cada dupla.

Aguardem!

16. 99763-4175
loz_barbaros_barberaria
Loz Barbaros Barberaria

Rua Miguel Dahma, 174 
(vila Prado) | São Carlos

(16) 3307-8640
reservation@domain.com

R. Rui Barbosa, 947 -
Vila Monteiro (Gleba I) | São Carlos

MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA EM 
ASSENTAMENTO DE BLOQUETES

Mensagem da 
Semana

Quando as coisas não fize-
rem mais sentido e nada mais 
prender você, não tenha medo 
de trocar o roteiro.

Você só descobre novos 
caminhos quando muda a 
direção.

Amanda & Vinícius, jovens talentos 
que vem se destacando na música

“Eu sou apaixonada por 
cantar, eu amo. Conhecer 
cantores significa muito, é 
legal ter cantado com todo 
mundo”, comemora.

André conta que o sonho 
deles começou há três anos, 

quando Amanda e o irmão 
Vinícius Gonçalves Rosseto, 
que tem 12 anos, assistiram ao 
filme ‘Dois filhos de Francisco’, 
que retrata a vida da dupla Zezé 
Di Camargo e Luciano.

Os pequenos cantores já 

participaram de importantes 
shows com cantores famosos e já 
se apresentaram em várias emis-
soras de rádio e de TV, como no 
Programa Raul Gil, Programa do 
Gugu, Encontro com Fátima Ber-
nardes, Programa Silvio Santos e 

no Programa Legendários com 
Marcos Mion. 

Que Deus os abençoe 
grandiosamente, forte abraço 
e muito sucesso sempre!

Telefone de Contato: (16) 
9.9746-5954

HOMENAGEM

Descanse em paz amigo radialista 
Antônio Carlos da Silva, o ‘Tucura’

F
aleceu no dia 28 de 
outubro de 2021 na 
cidade de São Carlos 

(SP), aos 57 anos de idade, 
Antônio Carlos da Silva, o 
‘Tucura’.

Ele era casado, deixou 
esposa, duas filhas e uma 
netinha.

‘Tucura’ amava a profissão 
e a sua vida sempre foi dedi-
cada a comunicação. Tinha 
muitas influências na história 
do futebol.

Sua trajetória profissio-
nal começou na década de 
70, quando passou a traba-
lhar com 10 anos de idade no 
popular ‘Bar Pisteli’, onde era 
lavador de copos. Ali ‘Tucura’ 
cresceu em meio das dificul-
dades e superando os desafios.

Na década de 80, já com 
15 anos de idade, apaixonado 
por esportes, principalmente 
pelo futebol, ele era fã do time 
‘Para Bola’, e então começou 
a brincar de imitar grandes 
vozes da locução esportiva, 
tais como ‘Fiori Gigliotti, 
Osmar Santos e outros.

E m  m e i o  a  t a i s 

rádio, onde permaneceu por 
quarenta anos, sempre com 
destaque na área esportiva, 
como também na cobertura 
política da cidade.

‘Tucura’ conviveu com 
grandes lendas do rádio são-
-carlense e sempre teve a 
humildade de ouvir e aceitar 
os conselhos que colaboraram 
muito para a sua ascensão nas 
ondas da radiodifusão. 

Por vários anos ele foi 
âncora do Programa ‘Fala 
São Carlos’, transmitido de 
segunda a sexta-feira, das 8h 
às 10h30, através dos 1.450 
AM na Rádio São Carlos, onde 
permaneceu até o mês de 
maio de 2021, liderando esse 
horário que era campeão de 
audiência.

Dedico essa matéria a esta 
pessoa especial em nossas 
vidas, que por tantos anos 
abrilhantou programas de 
rádio em São Carlos (SP), 
sempre com a maior alegria e 
dedicação para com todos os 
seus admiradores.

Tinha uma simplici-
dade incrível, usava a sua 

humildade para ajudar o pró-
ximo e ouvir os mais idosos… 
ele nos ensinou a lutar pelos 
nossos sonhos sem desani-
mar… e que é um exemplo a 
ser seguido, que lutou sem 
medir esforços, sendo uma 
pessoa mais do que espe-
cial e que permanecerá em 
nossa memória e em nossos 
corações.

Eu, o amigo Miltinho de 
Carvalho da cidade de São 
Carlos (SP), tive o prazer de 
conviver e participar de bons 
momentos com esse ser mara-
vilhoso, durante vários anos.

A cidade de São Carlos 
(SP) perdeu um grande cida-
dão! “O mundo do rádio está 
muito triste, perdemos um 
grande ser, humilde, uma boa 
pessoa, um grande amigo”.

‘Tucura’, todos nós sabemos 
quanto você foi importante e 
especial para quem teve o prazer 
de estar sempre perto de você.

“Vamos sentir muita saudade, 
mas vamos continuar orando e 
pedindo para Deus nos dar força 
e coragem para toda a sua família 
e amigos, a fim de confortar os 
nossos corações”.

Descanse em paz!
Nasceu em 1963 e faleceu 

em 28 de outubro de 2021.

A
manda & Vinícius 
é uma dupla ser-
taneja mirim, da 

cidade de Assis no interior 
de São Paulo, que vêm se 
tornando sensação na região 
onde moram, por ter na baga-
gem a experiência de ter divi-
dido o palco com muitos can-
tores profissionais.

Segundo o pai dos jovens 
cantores, André Rosseto, em 

três anos foram mais de quinze 
grandes nomes da música ser-
taneja como Chitãozinho & 
Xororó, Zezé Di Camargo e 
Luciano, Matogrosso e Mathias, 
César Menotti e Fabiano e 
Michel Teló.

Para Amanda Gonçalves 
Rosseto, de apenas 9 anos, 
estar no palco com seus ídolos 
alimenta seu sonho de um dia 
ser uma cantora famosa.

brincadeiras, foi ai que o 
professor Maurício Carlos 
Ruggiero, viu nele um talento 
para narrar futebol e então o 
convidou para participar de 
um programa esportivo na 
antiga Rádio Progresso. Desde 
então, ele não saiu mais do 
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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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GABI & RAPHAELA 
talento da nova geração do sertanejo feminino

JANAINA JHOY se destaca na música sertaneja

Mensagem do nosso 
querido amigo 

JOÃO CARRI
A 

nova geração vem 
fazendo o maior 
sucesso no serta-

nejo feminino.
A dupla Gabi e Raphaela, 

desde muito cedo, escreve a 
sua história nesse cenário. 

Natural da cidade de Lu-
pionópolis, no Paraná, a 
dupla sempre soube que a 
música estaria em seu cami-
nho, devido à influência que 
se encontrava dentro da fa-
mília da dupla, que são irmãs. 

O avô Wilson e o pai 
Sérgio tinham uma banda, a 
mãe Rosilda cantava no coral 
e toda a família já apreciava 
uma boa música sertaneja. 

Ao perceberem que não 
teriam como viver longe 
desse universo, as irmãs 
iniciaram suas próprias com-
posições, adotando a cidade 
de Goiânia (GO), como novo 
ponto de trabalho da dupla.

 Um caipira chega em São Paulo, pega um táxi e é assaltado. 
O ladrão, todo atrapalhado, deixa cair a arma e o caipira rapidamente pega a arma, atira no ladrão e corre! 

Chega em um beco escuro, vê um casal se beijando e pergunta: 
– Eu matei alguém o que eu faço? 

O casal com o sotaque paulista responde: 
– Cara, dá no pé. 

O caipira meio desconfiado engatilha a arma e PÁ no seu pé!!!

HUMOR CAIPIRA
O CAIPIRA E O LADRÃO

M
eus amigos, que 
nesta virada de 
ano possamos 

olhar para trás e louvar a 
Deus por todas as bênçãos 
recebidas. Assim como agra-
decer cada vitória conquista-
da e cada obstáculo superado.

Que o Ano Novo traga 
paz e a fé seja renovada e 
fortificada no coração de 
cada um. Que Deus oriente, 
proteja e abençoe a todos 
vocês com um ano de muitas 
alegrias, saúde, amor e paz. 
Feliz Ano Novo!!!

A 
cantora Janaina 
Jhoy é mais uma 
das grandes reve-

lações no cenário da musica 
sertaneja.

Ela iniciou a sua carreira 
ainda criança. Com 9 anos já 
fazia shows e participava de 
festivais de canto. 

Com 11 anos, gravou e lan-
çou seu primeiro CD, voltado 
ao público infantil, mas com 
algumas músicas já no estilo 
sertanejo. 

Janaina Jhoy vem do Oeste 
de Santa Catarina, e com toda 
simpatia, beleza e talento, 
conquista seu público por 
onde passa, trazendo seu show 
sertanejo que proporciona 
muita energia e animação do 
início ao fim.

Contatos 
(049) 99104-7285
janainajhoy@hotmail.com 

Humor   
  Caipira:
CLIENTE COMPLICADO

O sujeito entre num bar, senta-se à uma mesa e logo um 
garçom aparece para atendê-lo.

- Boa noite, o que o senhor toma?
- Eu tomo vitamina C pela manhã, o ônibus para ir ao 

serviço e uma aspirina quando tenho dor de cabeça.
- Desculpe, mas acho que não fui claro. Eu quis dizer o 

que é que o senhor gostaria?
- Ah! Tudo bem! Eu gostaria de ter uma Ferrari, e mandar 

a minha sogra para a ponte que caiu.
- Não é nada disso, meu senhor!
- Continuou o garçom, ainda calmo.
- Eu gostaria de saber o que o senhor deseja beber.
- Ah! É isso? Só tô um pouco chateado porque o meu 

time perdeu para o São Caetano! Kkk
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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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GABI & RAPHAELA 
talento da nova geração do sertanejo feminino

JANAINA JHOY se destaca na música sertaneja

Mensagem do nosso 
querido amigo 

JOÃO CARRI
A 

nova geração vem 
fazendo o maior 
sucesso no serta-

nejo feminino.
A dupla Gabi e Raphaela, 

desde muito cedo, escreve a 
sua história nesse cenário. 

Natural da cidade de Lu-
pionópolis, no Paraná, a 
dupla sempre soube que a 
música estaria em seu cami-
nho, devido à influência que 
se encontrava dentro da fa-
mília da dupla, que são irmãs. 

O avô Wilson e o pai 
Sérgio tinham uma banda, a 
mãe Rosilda cantava no coral 
e toda a família já apreciava 
uma boa música sertaneja. 

Ao perceberem que não 
teriam como viver longe 
desse universo, as irmãs 
iniciaram suas próprias com-
posições, adotando a cidade 
de Goiânia (GO), como novo 
ponto de trabalho da dupla.

 Um caipira chega em São Paulo, pega um táxi e é assaltado. 
O ladrão, todo atrapalhado, deixa cair a arma e o caipira rapidamente pega a arma, atira no ladrão e corre! 

Chega em um beco escuro, vê um casal se beijando e pergunta: 
– Eu matei alguém o que eu faço? 

O casal com o sotaque paulista responde: 
– Cara, dá no pé. 

O caipira meio desconfiado engatilha a arma e PÁ no seu pé!!!

HUMOR CAIPIRA
O CAIPIRA E O LADRÃO

M
eus amigos, que 
nesta virada de 
ano possamos 

olhar para trás e louvar a 
Deus por todas as bênçãos 
recebidas. Assim como agra-
decer cada vitória conquista-
da e cada obstáculo superado.

Que o Ano Novo traga 
paz e a fé seja renovada e 
fortificada no coração de 
cada um. Que Deus oriente, 
proteja e abençoe a todos 
vocês com um ano de muitas 
alegrias, saúde, amor e paz. 
Feliz Ano Novo!!!

A 
cantora Janaina 
Jhoy é mais uma 
das grandes reve-

lações no cenário da musica 
sertaneja.

Ela iniciou a sua carreira 
ainda criança. Com 9 anos já 
fazia shows e participava de 
festivais de canto. 

Com 11 anos, gravou e lan-
çou seu primeiro CD, voltado 
ao público infantil, mas com 
algumas músicas já no estilo 
sertanejo. 

Janaina Jhoy vem do Oeste 
de Santa Catarina, e com toda 
simpatia, beleza e talento, 
conquista seu público por 
onde passa, trazendo seu show 
sertanejo que proporciona 
muita energia e animação do 
início ao fim.

Contatos 
(049) 99104-7285
janainajhoy@hotmail.com 

Humor   
 Caipira:
JAPONESES E 
SUAS PROFISSÕES

Takamassa Nomuro: pedreiro 
Kotuka Oku Dokara: proctologista 
Katano Okako: gari 
Kawara Norio: pescador 
Tanaka Traka: cobrador de ônibus 
Fujiko Oro: trombadinha 
Kurano Okoko: psiquiatra 
Kijuro Burabo: banqueiro 
Armando Oboro: confeiteiro 
Takafuro Nokoko: neurocirurgião
Kutuka Aguya: acupunturista 
Dibuya Omiyo: roceiro 
Hideo Orrabo: homossexual 
Kaguya Nopano: costureiro 
Kanota Nakama: prostituta 
Fumiko Karo: traficante
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CARIOCA TEKA BALLUTHI 
vence “Revelação Brasil” da TV Aparecida
T

eka Balluthy é do 
bairro de Vargem 
Grande, no Rio de 

Janeiro (RJ). Adotada por uma 
família ainda recém-nascida, 
seus pais de coração faziam 
parte da pastoral do batismo e 
desde cedo lhe ensinaram a fé. 
Mas foi a música que a aproxi-
mou ainda mais de Deus. 

Logo que Teka entrou, 
pela primeira vez, na paróquia 

Nossa Senhora da Guia, pró-
xima de sua casa, no Rio de 
Janeiro, ela notou o som de 
uma música e uma paz que só 
encontrava lá. 

É formada em artes cêni-
cas, estudou cinema, cantou 
em bares, foi backing vocal da 
cantora Anitta e garçonete/
cantora em restaurante, parti-
cipou de uma peça que rodou 
o País, chamada “Rio mais 

Brasil”, e virou compositora. 
Mas aos 24 anos uma 

depressão a afetou e foi no 
Santuário de Aparecida que 
a artista procurou ajuda. E 
após muitos tratamentos, 
orações e o apoio da família, 
a música lhe tirou do quadro 
depressivo. 

Desde então, ela usa a arte 
e a música como instrumen-
tos para motivar as pessoas e 

mostrar que existe uma saída. 
Teka, cujo sonho é transfor-
mar a vida das pessoas atra-
vés da música e poder viver 
dela,  interpretou as seguintes 
músicas no Revelações Brasil: 
“Tente outra vez”, “Girassol” e 
“Olhos Coloridos”.

Nossos Parabéns, que 
Deus a abençoe grandiosa-
mente. Sucesso! forte abraço! 

PERFIL
Um pouquinho da história da dupla Celeste & Celestino
I

rmãos nascidos na 
c i d a d e  d e  O uv i -
dor, no interior do 

Goiás, Celeste & Celestino ini-
ciaram sua carreira há quase 
60 anos, em 1961. O primeiro 
disco foi lançado em 1966, 
e desde então a dupla viaja 
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apresentações em programa 
de TVs e cantando a genuína 
viola caipira. Sempre defen-
dendo a bandeira da música 
sertaneja raiz com muito amor 
no coração.

MENSAGEM DA SEMANA:
Desejo a todos os meus amigos e a todos que possam ler esta mensa-
gem uma semana abençoada! 
Se durante esta semana você não conseguir alcançar o que mais 
deseja, não se preocupe. Nunca esqueça que Deus sabe o que é 
melhor para você e que tudo tem o seu tempo certo para acontecer! 
Sempre se alegre, pois Deus está controlando as nossas vidas! 
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durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã!

ROBERTINHO & PAULO CÉSAR: 
defensores da cultura da música sertaneja raiz
R

obertinho & Paulo 
César nasceram na 
cidade de Lagoi-

nha, no estado de São Paulo. 
Eles são amigos há mais de 
25 anos, no entanto, resol-
veram formar a dupla por 
volta do ano de 2016.

Robertinho tem 48 anos, 
é mestre de folia do Divino 
e de Santos Reis, nascido e 
criado na roça. É defensor 

da cultura sertaneja, com-
positor e atualmente traba-
lha na construção civil.

Paulo César tem 32 anos, 
nascido e criado no inte-
rior, também é defensor da 
cultura sertaneja. É contra-
-mestre de folia do Divino 
e de Santos Reis e violeiro 
desde criança. Atualmente 
sobrevive como trabalhador 
rural.

Notícias 
do Mundo 
da Música 
Sertaneja:

Conheça as duplas do sul 
do Brasil  que são promessas 
para o ano de 2021

Patrick & Gabriel
João Andrei & Jardel
Marcelo & Vanutti
Na próxima edição conta-

remos um pouco da história 
de cada dupla.

Aguardem!
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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.
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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%.

Terça-feira, 29
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GABI & RAPHAELA 
talento da nova geração do sertanejo feminino

JANAINA JHOY se destaca na música sertaneja

Mensagem do nosso 
querido amigo 

JOÃO CARRI
A 

nova geração vem 
fazendo o maior 
sucesso no serta-

nejo feminino.
A dupla Gabi e Raphaela, 

desde muito cedo, escreve a 
sua história nesse cenário. 

Natural da cidade de Lu-
pionópolis, no Paraná, a 
dupla sempre soube que a 
música estaria em seu cami-
nho, devido à influência que 
se encontrava dentro da fa-
mília da dupla, que são irmãs. 

O avô Wilson e o pai 
Sérgio tinham uma banda, a 
mãe Rosilda cantava no coral 
e toda a família já apreciava 
uma boa música sertaneja. 

Ao perceberem que não 
teriam como viver longe 
desse universo, as irmãs 
iniciaram suas próprias com-
posições, adotando a cidade 
de Goiânia (GO), como novo 
ponto de trabalho da dupla.

 Um caipira chega em São Paulo, pega um táxi e é assaltado. 
O ladrão, todo atrapalhado, deixa cair a arma e o caipira rapidamente pega a arma, atira no ladrão e corre! 

Chega em um beco escuro, vê um casal se beijando e pergunta: 
– Eu matei alguém o que eu faço? 

O casal com o sotaque paulista responde: 
– Cara, dá no pé. 

O caipira meio desconfiado engatilha a arma e PÁ no seu pé!!!

HUMOR CAIPIRA
O CAIPIRA E O LADRÃO

M
eus amigos, que 
nesta virada de 
ano possamos 

olhar para trás e louvar a 
Deus por todas as bênçãos 
recebidas. Assim como agra-
decer cada vitória conquista-
da e cada obstáculo superado.

Que o Ano Novo traga 
paz e a fé seja renovada e 
fortificada no coração de 
cada um. Que Deus oriente, 
proteja e abençoe a todos 
vocês com um ano de muitas 
alegrias, saúde, amor e paz. 
Feliz Ano Novo!!!

A 
cantora Janaina 
Jhoy é mais uma 
das grandes reve-

lações no cenário da musica 
sertaneja.

Ela iniciou a sua carreira 
ainda criança. Com 9 anos já 
fazia shows e participava de 
festivais de canto. 

Com 11 anos, gravou e lan-
çou seu primeiro CD, voltado 
ao público infantil, mas com 
algumas músicas já no estilo 
sertanejo. 

Janaina Jhoy vem do Oeste 
de Santa Catarina, e com toda 
simpatia, beleza e talento, 
conquista seu público por 
onde passa, trazendo seu show 
sertanejo que proporciona 
muita energia e animação do 
início ao fim.

Contatos 
(049) 99104-7285
janainajhoy@hotmail.com 

Humor   
 Caipira:
JAPONESES E 
SUAS PROFISSÕES

Takamassa Nomuro: pedreiro 
Kotuka Oku Dokara: proctologista 
Katano Okako: gari 
Kawara Norio: pescador 
Tanaka Traka: cobrador de ônibus 
Fujiko Oro: trombadinha 
Kurano Okoko: psiquiatra 
Kijuro Burabo: banqueiro 
Armando Oboro: confeiteiro 
Takafuro Nokoko: neurocirurgião
Kutuka Aguya: acupunturista 
Dibuya Omiyo: roceiro 
Hideo Orrabo: homossexual 
Kaguya Nopano: costureiro 
Kanota Nakama: prostituta 
Fumiko Karo: traficante
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cada um. Que Deus oriente, 
proteja e abençoe a todos 
vocês com um ano de muitas 
alegrias, saúde, amor e paz. 
Feliz Ano Novo!!!

A 
cantora Janaina 
Jhoy é mais uma 
das grandes reve-

lações no cenário da musica 
sertaneja.

Ela iniciou a sua carreira 
ainda criança. Com 9 anos já 
fazia shows e participava de 
festivais de canto. 

Com 11 anos, gravou e lan-
çou seu primeiro CD, voltado 
ao público infantil, mas com 
algumas músicas já no estilo 
sertanejo. 

Janaina Jhoy vem do Oeste 
de Santa Catarina, e com toda 
simpatia, beleza e talento, 
conquista seu público por 
onde passa, trazendo seu show 
sertanejo que proporciona 
muita energia e animação do 
início ao fim.

Contatos 
(049) 99104-7285
janainajhoy@hotmail.com 
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GABI & RAPHAELA 
talento da nova geração do sertanejo feminino

JANAINA JHOY se destaca na música sertaneja

Mensagem do nosso 
querido amigo 

JOÃO CARRI
A 

nova geração vem 
fazendo o maior 
sucesso no serta-

nejo feminino.
A dupla Gabi e Raphaela, 

desde muito cedo, escreve a 
sua história nesse cenário. 

Natural da cidade de Lu-
pionópolis, no Paraná, a 
dupla sempre soube que a 
música estaria em seu cami-
nho, devido à influência que 
se encontrava dentro da fa-
mília da dupla, que são irmãs. 

O avô Wilson e o pai 
Sérgio tinham uma banda, a 
mãe Rosilda cantava no coral 
e toda a família já apreciava 
uma boa música sertaneja. 

Ao perceberem que não 
teriam como viver longe 
desse universo, as irmãs 
iniciaram suas próprias com-
posições, adotando a cidade 
de Goiânia (GO), como novo 
ponto de trabalho da dupla.

 Um caipira chega em São Paulo, pega um táxi e é assaltado. 
O ladrão, todo atrapalhado, deixa cair a arma e o caipira rapidamente pega a arma, atira no ladrão e corre! 

Chega em um beco escuro, vê um casal se beijando e pergunta: 
– Eu matei alguém o que eu faço? 

O casal com o sotaque paulista responde: 
– Cara, dá no pé. 

O caipira meio desconfiado engatilha a arma e PÁ no seu pé!!!
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CARIOCA TEKA BALLUTHI 
vence “Revelação Brasil” da TV Aparecida
T

eka Balluthy é do 
bairro de Vargem 
Grande, no Rio de 

Janeiro (RJ). Adotada por uma 
família ainda recém-nascida, 
seus pais de coração faziam 
parte da pastoral do batismo e 
desde cedo lhe ensinaram a fé. 
Mas foi a música que a aproxi-
mou ainda mais de Deus. 

Logo que Teka entrou, 
pela primeira vez, na paróquia 

Nossa Senhora da Guia, pró-
xima de sua casa, no Rio de 
Janeiro, ela notou o som de 
uma música e uma paz que só 
encontrava lá. 

É formada em artes cêni-
cas, estudou cinema, cantou 
em bares, foi backing vocal da 
cantora Anitta e garçonete/
cantora em restaurante, parti-
cipou de uma peça que rodou 
o País, chamada “Rio mais 

Brasil”, e virou compositora. 
Mas aos 24 anos uma 

depressão a afetou e foi no 
Santuário de Aparecida que 
a artista procurou ajuda. E 
após muitos tratamentos, 
orações e o apoio da família, 
a música lhe tirou do quadro 
depressivo. 

Desde então, ela usa a arte 
e a música como instrumen-
tos para motivar as pessoas e 

mostrar que existe uma saída. 
Teka, cujo sonho é transfor-
mar a vida das pessoas atra-
vés da música e poder viver 
dela,  interpretou as seguintes 
músicas no Revelações Brasil: 
“Tente outra vez”, “Girassol” e 
“Olhos Coloridos”.

Nossos Parabéns, que 
Deus a abençoe grandiosa-
mente. Sucesso! forte abraço! 

PERFIL
Um pouquinho da história da dupla Celeste & Celestino
I

rmãos nascidos na 
c i d a d e  d e  O uv i -
dor, no interior do 

Goiás, Celeste & Celestino ini-
ciaram sua carreira há quase 
60 anos, em 1961. O primeiro 
disco foi lançado em 1966, 
e desde então a dupla viaja 
pelo país, realizando shows e 
apresentações em programa 
de TVs e cantando a genuína 
viola caipira. Sempre defen-
dendo a bandeira da música 
sertaneja raiz com muito amor 
no coração.

MENSAGEM DA SEMANA:
Desejo a todos os meus amigos e a todos que possam ler esta mensa-
gem uma semana abençoada! 
Se durante esta semana você não conseguir alcançar o que mais 
deseja, não se preocupe. Nunca esqueça que Deus sabe o que é 
melhor para você e que tudo tem o seu tempo certo para acontecer! 
Sempre se alegre, pois Deus está controlando as nossas vidas! 
Quando a tristeza invadir o seu coração, lembre que o choro pode 
durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã!

ROBERTINHO & PAULO CÉSAR: 
defensores da cultura da música sertaneja raiz
R

obertinho & Paulo 
César nasceram na 
cidade de Lagoi-

nha, no estado de São Paulo. 
Eles são amigos há mais de 
25 anos, no entanto, resol-
veram formar a dupla por 
volta do ano de 2016.

Robertinho tem 48 anos, 
é mestre de folia do Divino 
e de Santos Reis, nascido e 
criado na roça. É defensor 

da cultura sertaneja, com-
positor e atualmente traba-
lha na construção civil.

Paulo César tem 32 anos, 
nascido e criado no inte-
rior, também é defensor da 
cultura sertaneja. É contra-
-mestre de folia do Divino 
e de Santos Reis e violeiro 
desde criança. Atualmente 
sobrevive como trabalhador 
rural.

Notícias 
do Mundo 
da Música 
Sertaneja:

Conheça as duplas do sul 
do Brasil  que são promessas 
para o ano de 2021

Patrick & Gabriel
João Andrei & Jardel
Marcelo & Vanutti
Na próxima edição conta-

remos um pouco da história 
de cada dupla.

Aguardem!
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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%.

Terça-feira, 29
junho de 2021
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Humor   
 Caipira:
JAPONESES E 
SUAS PROFISSÕES

Takamassa Nomuro: pedreiro 
Kotuka Oku Dokara: proctologista 
Katano Okako: gari 
Kawara Norio: pescador 
Tanaka Traka: cobrador de ônibus 
Fujiko Oro: trombadinha 
Kurano Okoko: psiquiatra 
Kijuro Burabo: banqueiro 
Armando Oboro: confeiteiro 
Takafuro Nokoko: neurocirurgião
Kutuka Aguya: acupunturista 
Dibuya Omiyo: roceiro 
Hideo Orrabo: homossexual 
Kaguya Nopano: costureiro 
Kanota Nakama: prostituta 
Fumiko Karo: traficante
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GABI & RAPHAELA 
talento da nova geração do sertanejo feminino

JANAINA JHOY se destaca na música sertaneja

Mensagem do nosso 
querido amigo 

JOÃO CARRI
A 

nova geração vem 
fazendo o maior 
sucesso no serta-

nejo feminino.
A dupla Gabi e Raphaela, 

desde muito cedo, escreve a 
sua história nesse cenário. 

Natural da cidade de Lu-
pionópolis, no Paraná, a 
dupla sempre soube que a 
música estaria em seu cami-
nho, devido à influência que 
se encontrava dentro da fa-
mília da dupla, que são irmãs. 

O avô Wilson e o pai 
Sérgio tinham uma banda, a 
mãe Rosilda cantava no coral 
e toda a família já apreciava 
uma boa música sertaneja. 

Ao perceberem que não 
teriam como viver longe 
desse universo, as irmãs 
iniciaram suas próprias com-
posições, adotando a cidade 
de Goiânia (GO), como novo 
ponto de trabalho da dupla.

 Um caipira chega em São Paulo, pega um táxi e é assaltado. 
O ladrão, todo atrapalhado, deixa cair a arma e o caipira rapidamente pega a arma, atira no ladrão e corre! 

Chega em um beco escuro, vê um casal se beijando e pergunta: 
– Eu matei alguém o que eu faço? 

O casal com o sotaque paulista responde: 
– Cara, dá no pé. 

O caipira meio desconfiado engatilha a arma e PÁ no seu pé!!!

HUMOR CAIPIRA
O CAIPIRA E O LADRÃO

M
eus amigos, que 
nesta virada de 
ano possamos 

olhar para trás e louvar a 
Deus por todas as bênçãos 
recebidas. Assim como agra-
decer cada vitória conquista-
da e cada obstáculo superado.

Que o Ano Novo traga 
paz e a fé seja renovada e 
fortificada no coração de 
cada um. Que Deus oriente, 
proteja e abençoe a todos 
vocês com um ano de muitas 
alegrias, saúde, amor e paz. 
Feliz Ano Novo!!!

A 
cantora Janaina 
Jhoy é mais uma 
das grandes reve-

lações no cenário da musica 
sertaneja.

Ela iniciou a sua carreira 
ainda criança. Com 9 anos já 
fazia shows e participava de 
festivais de canto. 

Com 11 anos, gravou e lan-
çou seu primeiro CD, voltado 
ao público infantil, mas com 
algumas músicas já no estilo 
sertanejo. 

Janaina Jhoy vem do Oeste 
de Santa Catarina, e com toda 
simpatia, beleza e talento, 
conquista seu público por 
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CARIOCA TEKA BALLUTHI 
vence “Revelação Brasil” da TV Aparecida
T

eka Balluthy é do 
bairro de Vargem 
Grande, no Rio de 

Janeiro (RJ). Adotada por uma 
família ainda recém-nascida, 
seus pais de coração faziam 
parte da pastoral do batismo e 
desde cedo lhe ensinaram a fé. 
Mas foi a música que a aproxi-
mou ainda mais de Deus. 

Logo que Teka entrou, 
pela primeira vez, na paróquia 

Nossa Senhora da Guia, pró-
xima de sua casa, no Rio de 
Janeiro, ela notou o som de 
uma música e uma paz que só 
encontrava lá. 

É formada em artes cêni-
cas, estudou cinema, cantou 
em bares, foi backing vocal da 
cantora Anitta e garçonete/
cantora em restaurante, parti-
cipou de uma peça que rodou 
o País, chamada “Rio mais 

Brasil”, e virou compositora. 
Mas aos 24 anos uma 

depressão a afetou e foi no 
Santuário de Aparecida que 
a artista procurou ajuda. E 
após muitos tratamentos, 
orações e o apoio da família, 
a música lhe tirou do quadro 
depressivo. 

Desde então, ela usa a arte 
e a música como instrumen-
tos para motivar as pessoas e 

mostrar que existe uma saída. 
Teka, cujo sonho é transfor-
mar a vida das pessoas atra-
vés da música e poder viver 
dela,  interpretou as seguintes 
músicas no Revelações Brasil: 
“Tente outra vez”, “Girassol” e 
“Olhos Coloridos”.

Nossos Parabéns, que 
Deus a abençoe grandiosa-
mente. Sucesso! forte abraço! 

PERFIL
Um pouquinho da história da dupla Celeste & Celestino
I

rmãos nascidos na 
c i d a d e  d e  O uv i -
dor, no interior do 

Goiás, Celeste & Celestino ini-
ciaram sua carreira há quase 
60 anos, em 1961. O primeiro 
disco foi lançado em 1966, 
e desde então a dupla viaja 
pelo país, realizando shows e 
apresentações em programa 
de TVs e cantando a genuína 
viola caipira. Sempre defen-
dendo a bandeira da música 
sertaneja raiz com muito amor 
no coração.

MENSAGEM DA SEMANA:
Desejo a todos os meus amigos e a todos que possam ler esta mensa-
gem uma semana abençoada! 
Se durante esta semana você não conseguir alcançar o que mais 
deseja, não se preocupe. Nunca esqueça que Deus sabe o que é 
melhor para você e que tudo tem o seu tempo certo para acontecer! 
Sempre se alegre, pois Deus está controlando as nossas vidas! 
Quando a tristeza invadir o seu coração, lembre que o choro pode 
durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã!

ROBERTINHO & PAULO CÉSAR: 
defensores da cultura da música sertaneja raiz
R

obertinho & Paulo 
César nasceram na 
cidade de Lagoi-

nha, no estado de São Paulo. 
Eles são amigos há mais de 
25 anos, no entanto, resol-
veram formar a dupla por 
volta do ano de 2016.

Robertinho tem 48 anos, 
é mestre de folia do Divino 
e de Santos Reis, nascido e 
criado na roça. É defensor 

da cultura sertaneja, com-
positor e atualmente traba-
lha na construção civil.

Paulo César tem 32 anos, 
nascido e criado no inte-
rior, também é defensor da 
cultura sertaneja. É contra-
-mestre de folia do Divino 
e de Santos Reis e violeiro 
desde criança. Atualmente 
sobrevive como trabalhador 
rural.

Notícias 
do Mundo 
da Música 
Sertaneja:

Conheça as duplas do sul 
do Brasil  que são promessas 
para o ano de 2021

Patrick & Gabriel
João Andrei & Jardel
Marcelo & Vanutti
Na próxima edição conta-

remos um pouco da história 
de cada dupla.

Aguardem!
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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 
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ROVENA ROSA/AGÊNCIA BRASIL
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POBREZA
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GABI & RAPHAELA 
talento da nova geração do sertanejo feminino

JANAINA JHOY se destaca na música sertaneja

Mensagem do nosso 
querido amigo 

JOÃO CARRI
A 

nova geração vem 
fazendo o maior 
sucesso no serta-

nejo feminino.
A dupla Gabi e Raphaela, 

desde muito cedo, escreve a 
sua história nesse cenário. 

Natural da cidade de Lu-
pionópolis, no Paraná, a 
dupla sempre soube que a 
música estaria em seu cami-
nho, devido à influência que 
se encontrava dentro da fa-
mília da dupla, que são irmãs. 

O avô Wilson e o pai 
Sérgio tinham uma banda, a 
mãe Rosilda cantava no coral 
e toda a família já apreciava 
uma boa música sertaneja. 

Ao perceberem que não 
teriam como viver longe 
desse universo, as irmãs 
iniciaram suas próprias com-
posições, adotando a cidade 
de Goiânia (GO), como novo 
ponto de trabalho da dupla.

 Um caipira chega em São Paulo, pega um táxi e é assaltado. 
O ladrão, todo atrapalhado, deixa cair a arma e o caipira rapidamente pega a arma, atira no ladrão e corre! 

Chega em um beco escuro, vê um casal se beijando e pergunta: 
– Eu matei alguém o que eu faço? 

O casal com o sotaque paulista responde: 
– Cara, dá no pé. 

O caipira meio desconfiado engatilha a arma e PÁ no seu pé!!!

HUMOR CAIPIRA
O CAIPIRA E O LADRÃO

M
eus amigos, que 
nesta virada de 
ano possamos 

olhar para trás e louvar a 
Deus por todas as bênçãos 
recebidas. Assim como agra-
decer cada vitória conquista-
da e cada obstáculo superado.

Que o Ano Novo traga 
paz e a fé seja renovada e 
fortificada no coração de 
cada um. Que Deus oriente, 
proteja e abençoe a todos 
vocês com um ano de muitas 
alegrias, saúde, amor e paz. 
Feliz Ano Novo!!!

A 
cantora Janaina 
Jhoy é mais uma 
das grandes reve-

lações no cenário da musica 
sertaneja.

Ela iniciou a sua carreira 
ainda criança. Com 9 anos já 
fazia shows e participava de 
festivais de canto. 

Com 11 anos, gravou e lan-
çou seu primeiro CD, voltado 
ao público infantil, mas com 
algumas músicas já no estilo 
sertanejo. 

Janaina Jhoy vem do Oeste 
de Santa Catarina, e com toda 
simpatia, beleza e talento, 
conquista seu público por 
onde passa, trazendo seu show 
sertanejo que proporciona 
muita energia e animação do 
início ao fim.

Contatos 
(049) 99104-7285
janainajhoy@hotmail.com 

Humor   
 Caipira:
JAPONESES E 
SUAS PROFISSÕES

Takamassa Nomuro: pedreiro 
Kotuka Oku Dokara: proctologista 
Katano Okako: gari 
Kawara Norio: pescador 
Tanaka Traka: cobrador de ônibus 
Fujiko Oro: trombadinha 
Kurano Okoko: psiquiatra 
Kijuro Burabo: banqueiro 
Armando Oboro: confeiteiro 
Takafuro Nokoko: neurocirurgião
Kutuka Aguya: acupunturista 
Dibuya Omiyo: roceiro 
Hideo Orrabo: homossexual 
Kaguya Nopano: costureiro 
Kanota Nakama: prostituta 
Fumiko Karo: traficante
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festivais de canto. 

Com 11 anos, gravou e lan-
çou seu primeiro CD, voltado 
ao público infantil, mas com 
algumas músicas já no estilo 
sertanejo. 

Janaina Jhoy vem do Oeste 
de Santa Catarina, e com toda 
simpatia, beleza e talento, 
conquista seu público por 
onde passa, trazendo seu show 
sertanejo que proporciona 
muita energia e animação do 
início ao fim.

Contatos 
(049) 99104-7285
janainajhoy@hotmail.com 

16 99340-0246

CARIOCA TEKA BALLUTHI 
vence “Revelação Brasil” da TV Aparecida
T

eka Balluthy é do 
bairro de Vargem 
Grande, no Rio de 

Janeiro (RJ). Adotada por uma 
família ainda recém-nascida, 
seus pais de coração faziam 
parte da pastoral do batismo e 
desde cedo lhe ensinaram a fé. 
Mas foi a música que a aproxi-
mou ainda mais de Deus. 

Logo que Teka entrou, 
pela primeira vez, na paróquia 

Nossa Senhora da Guia, pró-
xima de sua casa, no Rio de 
Janeiro, ela notou o som de 
uma música e uma paz que só 
encontrava lá. 

É formada em artes cêni-
cas, estudou cinema, cantou 
em bares, foi backing vocal da 
cantora Anitta e garçonete/
cantora em restaurante, parti-
cipou de uma peça que rodou 
o País, chamada “Rio mais 

Brasil”, e virou compositora. 
Mas aos 24 anos uma 

depressão a afetou e foi no 
Santuário de Aparecida que 
a artista procurou ajuda. E 
após muitos tratamentos, 
orações e o apoio da família, 
a música lhe tirou do quadro 
depressivo. 

Desde então, ela usa a arte 
e a música como instrumen-
tos para motivar as pessoas e 

mostrar que existe uma saída. 
Teka, cujo sonho é transfor-
mar a vida das pessoas atra-
vés da música e poder viver 
dela,  interpretou as seguintes 
músicas no Revelações Brasil: 
“Tente outra vez”, “Girassol” e 
“Olhos Coloridos”.

Nossos Parabéns, que 
Deus a abençoe grandiosa-
mente. Sucesso! forte abraço! 

PERFIL
Um pouquinho da história da dupla Celeste & Celestino
I

rmãos nascidos na 
c i d a d e  d e  O uv i -
dor, no interior do 

Goiás, Celeste & Celestino ini-
ciaram sua carreira há quase 
60 anos, em 1961. O primeiro 
disco foi lançado em 1966, 
e desde então a dupla viaja 
pelo país, realizando shows e 
apresentações em programa 
de TVs e cantando a genuína 
viola caipira. Sempre defen-
dendo a bandeira da música 
sertaneja raiz com muito amor 
no coração.

MENSAGEM DA SEMANA:
Desejo a todos os meus amigos e a todos que possam ler esta mensa-
gem uma semana abençoada! 
Se durante esta semana você não conseguir alcançar o que mais 
deseja, não se preocupe. Nunca esqueça que Deus sabe o que é 
melhor para você e que tudo tem o seu tempo certo para acontecer! 
Sempre se alegre, pois Deus está controlando as nossas vidas! 
Quando a tristeza invadir o seu coração, lembre que o choro pode 
durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã!

ROBERTINHO & PAULO CÉSAR: 
defensores da cultura da música sertaneja raiz
R

obertinho & Paulo 
César nasceram na 
cidade de Lagoi-

nha, no estado de São Paulo. 
Eles são amigos há mais de 
25 anos, no entanto, resol-
veram formar a dupla por 
volta do ano de 2016.

Robertinho tem 48 anos, 
é mestre de folia do Divino 
e de Santos Reis, nascido e 
criado na roça. É defensor 

da cultura sertaneja, com-
positor e atualmente traba-
lha na construção civil.

Paulo César tem 32 anos, 
nascido e criado no inte-
rior, também é defensor da 
cultura sertaneja. É contra-
-mestre de folia do Divino 
e de Santos Reis e violeiro 
desde criança. Atualmente 
sobrevive como trabalhador 
rural.

Notícias 
do Mundo 
da Música 
Sertaneja:

Conheça as duplas do sul 
do Brasil  que são promessas 
para o ano de 2021

Patrick & Gabriel
João Andrei & Jardel
Marcelo & Vanutti
Na próxima edição conta-

remos um pouco da história 
de cada dupla.

Aguardem!
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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%.

Terça-feira, 29
junho de 2021
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GABI & RAPHAELA 
talento da nova geração do sertanejo feminino

JANAINA JHOY se destaca na música sertaneja

Mensagem do nosso 
querido amigo 

JOÃO CARRI
A 

nova geração vem 
fazendo o maior 
sucesso no serta-

nejo feminino.
A dupla Gabi e Raphaela, 

desde muito cedo, escreve a 
sua história nesse cenário. 

Natural da cidade de Lu-
pionópolis, no Paraná, a 
dupla sempre soube que a 
música estaria em seu cami-
nho, devido à influência que 
se encontrava dentro da fa-
mília da dupla, que são irmãs. 

O avô Wilson e o pai 
Sérgio tinham uma banda, a 
mãe Rosilda cantava no coral 
e toda a família já apreciava 
uma boa música sertaneja. 

Ao perceberem que não 
teriam como viver longe 
desse universo, as irmãs 
iniciaram suas próprias com-
posições, adotando a cidade 
de Goiânia (GO), como novo 
ponto de trabalho da dupla.

 Um caipira chega em São Paulo, pega um táxi e é assaltado. 
O ladrão, todo atrapalhado, deixa cair a arma e o caipira rapidamente pega a arma, atira no ladrão e corre! 

Chega em um beco escuro, vê um casal se beijando e pergunta: 
– Eu matei alguém o que eu faço? 

O casal com o sotaque paulista responde: 
– Cara, dá no pé. 

O caipira meio desconfiado engatilha a arma e PÁ no seu pé!!!

HUMOR CAIPIRA
O CAIPIRA E O LADRÃO

M
eus amigos, que 
nesta virada de 
ano possamos 

olhar para trás e louvar a 
Deus por todas as bênçãos 
recebidas. Assim como agra-
decer cada vitória conquista-
da e cada obstáculo superado.

Que o Ano Novo traga 
paz e a fé seja renovada e 
fortificada no coração de 
cada um. Que Deus oriente, 
proteja e abençoe a todos 
vocês com um ano de muitas 
alegrias, saúde, amor e paz. 
Feliz Ano Novo!!!

A 
cantora Janaina 
Jhoy é mais uma 
das grandes reve-

lações no cenário da musica 
sertaneja.

Ela iniciou a sua carreira 
ainda criança. Com 9 anos já 
fazia shows e participava de 
festivais de canto. 

Com 11 anos, gravou e lan-
çou seu primeiro CD, voltado 
ao público infantil, mas com 
algumas músicas já no estilo 
sertanejo. 

Janaina Jhoy vem do Oeste 
de Santa Catarina, e com toda 
simpatia, beleza e talento, 
conquista seu público por 
onde passa, trazendo seu show 
sertanejo que proporciona 
muita energia e animação do 
início ao fim.

Contatos 
(049) 99104-7285
janainajhoy@hotmail.com 

Humor   
 Caipira:
JAPONESES E 
SUAS PROFISSÕES

Takamassa Nomuro: pedreiro 
Kotuka Oku Dokara: proctologista 
Katano Okako: gari 
Kawara Norio: pescador 
Tanaka Traka: cobrador de ônibus 
Fujiko Oro: trombadinha 
Kurano Okoko: psiquiatra 
Kijuro Burabo: banqueiro 
Armando Oboro: confeiteiro 
Takafuro Nokoko: neurocirurgião
Kutuka Aguya: acupunturista 
Dibuya Omiyo: roceiro 
Hideo Orrabo: homossexual 
Kaguya Nopano: costureiro 
Kanota Nakama: prostituta 
Fumiko Karo: traficante
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ao público infantil, mas com 
algumas músicas já no estilo 
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conquista seu público por 
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de Santa Catarina, e com toda 
simpatia, beleza e talento, 
conquista seu público por 
onde passa, trazendo seu show 
sertanejo que proporciona 
muita energia e animação do 
início ao fim.

Contatos 
(049) 99104-7285
janainajhoy@hotmail.com 
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JANAINA JHOY se destaca na música sertaneja

Mensagem do nosso 
querido amigo 

JOÃO CARRI
A 

nova geração vem 
fazendo o maior 
sucesso no serta-

nejo feminino.
A dupla Gabi e Raphaela, 

desde muito cedo, escreve a 
sua história nesse cenário. 

Natural da cidade de Lu-
pionópolis, no Paraná, a 
dupla sempre soube que a 
música estaria em seu cami-
nho, devido à influência que 
se encontrava dentro da fa-
mília da dupla, que são irmãs. 

O avô Wilson e o pai 
Sérgio tinham uma banda, a 
mãe Rosilda cantava no coral 
e toda a família já apreciava 
uma boa música sertaneja. 

Ao perceberem que não 
teriam como viver longe 
desse universo, as irmãs 
iniciaram suas próprias com-
posições, adotando a cidade 
de Goiânia (GO), como novo 
ponto de trabalho da dupla.

 Um caipira chega em São Paulo, pega um táxi e é assaltado. 
O ladrão, todo atrapalhado, deixa cair a arma e o caipira rapidamente pega a arma, atira no ladrão e corre! 

Chega em um beco escuro, vê um casal se beijando e pergunta: 
– Eu matei alguém o que eu faço? 

O casal com o sotaque paulista responde: 
– Cara, dá no pé. 

O caipira meio desconfiado engatilha a arma e PÁ no seu pé!!!

HUMOR CAIPIRA
O CAIPIRA E O LADRÃO

M
eus amigos, que 
nesta virada de 
ano possamos 

olhar para trás e louvar a 
Deus por todas as bênçãos 
recebidas. Assim como agra-
decer cada vitória conquista-
da e cada obstáculo superado.

Que o Ano Novo traga 
paz e a fé seja renovada e 
fortificada no coração de 
cada um. Que Deus oriente, 
proteja e abençoe a todos 
vocês com um ano de muitas 
alegrias, saúde, amor e paz. 
Feliz Ano Novo!!!

A 
cantora Janaina 
Jhoy é mais uma 
das grandes reve-

lações no cenário da musica 
sertaneja.
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CARIOCA TEKA BALLUTHI 
vence “Revelação Brasil” da TV Aparecida
T

eka Balluthy é do 
bairro de Vargem 
Grande, no Rio de 

Janeiro (RJ). Adotada por uma 
família ainda recém-nascida, 
seus pais de coração faziam 
parte da pastoral do batismo e 
desde cedo lhe ensinaram a fé. 
Mas foi a música que a aproxi-
mou ainda mais de Deus. 

Logo que Teka entrou, 
pela primeira vez, na paróquia 

Nossa Senhora da Guia, pró-
xima de sua casa, no Rio de 
Janeiro, ela notou o som de 
uma música e uma paz que só 
encontrava lá. 

É formada em artes cêni-
cas, estudou cinema, cantou 
em bares, foi backing vocal da 
cantora Anitta e garçonete/
cantora em restaurante, parti-
cipou de uma peça que rodou 
o País, chamada “Rio mais 

Brasil”, e virou compositora. 
Mas aos 24 anos uma 

depressão a afetou e foi no 
Santuário de Aparecida que 
a artista procurou ajuda. E 
após muitos tratamentos, 
orações e o apoio da família, 
a música lhe tirou do quadro 
depressivo. 

Desde então, ela usa a arte 
e a música como instrumen-
tos para motivar as pessoas e 

mostrar que existe uma saída. 
Teka, cujo sonho é transfor-
mar a vida das pessoas atra-
vés da música e poder viver 
dela,  interpretou as seguintes 
músicas no Revelações Brasil: 
“Tente outra vez”, “Girassol” e 
“Olhos Coloridos”.

Nossos Parabéns, que 
Deus a abençoe grandiosa-
mente. Sucesso! forte abraço! 

PERFIL
Um pouquinho da história da dupla Celeste & Celestino
I

rmãos nascidos na 
c i d a d e  d e  O uv i -
dor, no interior do 

Goiás, Celeste & Celestino ini-
ciaram sua carreira há quase 
60 anos, em 1961. O primeiro 
disco foi lançado em 1966, 
e desde então a dupla viaja 
pelo país, realizando shows e 
apresentações em programa 
de TVs e cantando a genuína 
viola caipira. Sempre defen-
dendo a bandeira da música 
sertaneja raiz com muito amor 
no coração.

MENSAGEM DA SEMANA:
Desejo a todos os meus amigos e a todos que possam ler esta mensa-
gem uma semana abençoada! 
Se durante esta semana você não conseguir alcançar o que mais 
deseja, não se preocupe. Nunca esqueça que Deus sabe o que é 
melhor para você e que tudo tem o seu tempo certo para acontecer! 
Sempre se alegre, pois Deus está controlando as nossas vidas! 
Quando a tristeza invadir o seu coração, lembre que o choro pode 
durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã!

ROBERTINHO & PAULO CÉSAR: 
defensores da cultura da música sertaneja raiz
R

obertinho & Paulo 
César nasceram na 
cidade de Lagoi-

nha, no estado de São Paulo. 
Eles são amigos há mais de 
25 anos, no entanto, resol-
veram formar a dupla por 
volta do ano de 2016.

Robertinho tem 48 anos, 
é mestre de folia do Divino 
e de Santos Reis, nascido e 
criado na roça. É defensor 

da cultura sertaneja, com-
positor e atualmente traba-
lha na construção civil.

Paulo César tem 32 anos, 
nascido e criado no inte-
rior, também é defensor da 
cultura sertaneja. É contra-
-mestre de folia do Divino 
e de Santos Reis e violeiro 
desde criança. Atualmente 
sobrevive como trabalhador 
rural.

Notícias 
do Mundo 
da Música 
Sertaneja:

Conheça as duplas do sul 
do Brasil  que são promessas 
para o ano de 2021

Patrick & Gabriel
João Andrei & Jardel
Marcelo & Vanutti
Na próxima edição conta-

remos um pouco da história 
de cada dupla.

Aguardem!

16. 99763-4175
loz_barbaros_barberaria
Loz Barbaros Barberaria

Rua Miguel Dahma, 174 
(vila Prado) | São Carlos

(16) 3307-8640
reservation@domain.com

R. Rui Barbosa, 947 -
Vila Monteiro (Gleba I) | São Carlos

MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA EM 
ASSENTAMENTO DE BLOQUETES

Mensagem da 
Semana

Quando as coisas não fize-
rem mais sentido e nada mais 
prender você, não tenha medo 
de trocar o roteiro.

Você só descobre novos 
caminhos quando muda a 
direção.

Amanda & Vinícius, jovens talentos 
que vem se destacando na música

“Eu sou apaixonada por 
cantar, eu amo. Conhecer 
cantores significa muito, é 
legal ter cantado com todo 
mundo”, comemora.

André conta que o sonho 
deles começou há três anos, 

quando Amanda e o irmão 
Vinícius Gonçalves Rosseto, 
que tem 12 anos, assistiram ao 
filme ‘Dois filhos de Francisco’, 
que retrata a vida da dupla Zezé 
Di Camargo e Luciano.

Os pequenos cantores já 

participaram de importantes 
shows com cantores famosos e já 
se apresentaram em várias emis-
soras de rádio e de TV, como no 
Programa Raul Gil, Programa do 
Gugu, Encontro com Fátima Ber-
nardes, Programa Silvio Santos e 

no Programa Legendários com 
Marcos Mion. 

Que Deus os abençoe 
grandiosamente, forte abraço 
e muito sucesso sempre!

Telefone de Contato: (16) 
9.9746-5954

HOMENAGEM

Descanse em paz amigo radialista 
Antônio Carlos da Silva, o ‘Tucura’

F
aleceu no dia 28 de 
outubro de 2021 na 
cidade de São Carlos 

(SP), aos 57 anos de idade, 
Antônio Carlos da Silva, o 
‘Tucura’.

Ele era casado, deixou 
esposa, duas filhas e uma 
netinha.

‘Tucura’ amava a profissão 
e a sua vida sempre foi dedi-
cada a comunicação. Tinha 
muitas influências na história 
do futebol.

Sua trajetória profissio-
nal começou na década de 
70, quando passou a traba-
lhar com 10 anos de idade no 
popular ‘Bar Pisteli’, onde era 
lavador de copos. Ali ‘Tucura’ 
cresceu em meio das dificul-
dades e superando os desafios.

Na década de 80, já com 
15 anos de idade, apaixonado 
por esportes, principalmente 
pelo futebol, ele era fã do time 
‘Para Bola’, e então começou 
a brincar de imitar grandes 
vozes da locução esportiva, 
tais como ‘Fiori Gigliotti, 
Osmar Santos e outros.

E m  m e i o  a  t a i s 

rádio, onde permaneceu por 
quarenta anos, sempre com 
destaque na área esportiva, 
como também na cobertura 
política da cidade.

‘Tucura’ conviveu com 
grandes lendas do rádio são-
-carlense e sempre teve a 
humildade de ouvir e aceitar 
os conselhos que colaboraram 
muito para a sua ascensão nas 
ondas da radiodifusão. 

Por vários anos ele foi 
âncora do Programa ‘Fala 
São Carlos’, transmitido de 
segunda a sexta-feira, das 8h 
às 10h30, através dos 1.450 
AM na Rádio São Carlos, onde 
permaneceu até o mês de 
maio de 2021, liderando esse 
horário que era campeão de 
audiência.

Dedico essa matéria a esta 
pessoa especial em nossas 
vidas, que por tantos anos 
abrilhantou programas de 
rádio em São Carlos (SP), 
sempre com a maior alegria e 
dedicação para com todos os 
seus admiradores.

Tinha uma simplici-
dade incrível, usava a sua 

humildade para ajudar o pró-
ximo e ouvir os mais idosos… 
ele nos ensinou a lutar pelos 
nossos sonhos sem desani-
mar… e que é um exemplo a 
ser seguido, que lutou sem 
medir esforços, sendo uma 
pessoa mais do que espe-
cial e que permanecerá em 
nossa memória e em nossos 
corações.

Eu, o amigo Miltinho de 
Carvalho da cidade de São 
Carlos (SP), tive o prazer de 
conviver e participar de bons 
momentos com esse ser mara-
vilhoso, durante vários anos.

A cidade de São Carlos 
(SP) perdeu um grande cida-
dão! “O mundo do rádio está 
muito triste, perdemos um 
grande ser, humilde, uma boa 
pessoa, um grande amigo”.

‘Tucura’, todos nós sabemos 
quanto você foi importante e 
especial para quem teve o prazer 
de estar sempre perto de você.

“Vamos sentir muita saudade, 
mas vamos continuar orando e 
pedindo para Deus nos dar força 
e coragem para toda a sua família 
e amigos, a fim de confortar os 
nossos corações”.

Descanse em paz!
Nasceu em 1963 e faleceu 

em 28 de outubro de 2021.

A
manda & Vinícius 
é uma dupla ser-
taneja mirim, da 

cidade de Assis no interior 
de São Paulo, que vêm se 
tornando sensação na região 
onde moram, por ter na baga-
gem a experiência de ter divi-
dido o palco com muitos can-
tores profissionais.

Segundo o pai dos jovens 
cantores, André Rosseto, em 

três anos foram mais de quinze 
grandes nomes da música ser-
taneja como Chitãozinho & 
Xororó, Zezé Di Camargo e 
Luciano, Matogrosso e Mathias, 
César Menotti e Fabiano e 
Michel Teló.

Para Amanda Gonçalves 
Rosseto, de apenas 9 anos, 
estar no palco com seus ídolos 
alimenta seu sonho de um dia 
ser uma cantora famosa.

brincadeiras, foi ai que o 
professor Maurício Carlos 
Ruggiero, viu nele um talento 
para narrar futebol e então o 
convidou para participar de 
um programa esportivo na 
antiga Rádio Progresso. Desde 
então, ele não saiu mais do 
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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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GABI & RAPHAELA 
talento da nova geração do sertanejo feminino

JANAINA JHOY se destaca na música sertaneja

Mensagem do nosso 
querido amigo 

JOÃO CARRI
A 

nova geração vem 
fazendo o maior 
sucesso no serta-

nejo feminino.
A dupla Gabi e Raphaela, 

desde muito cedo, escreve a 
sua história nesse cenário. 

Natural da cidade de Lu-
pionópolis, no Paraná, a 
dupla sempre soube que a 
música estaria em seu cami-
nho, devido à influência que 
se encontrava dentro da fa-
mília da dupla, que são irmãs. 

O avô Wilson e o pai 
Sérgio tinham uma banda, a 
mãe Rosilda cantava no coral 
e toda a família já apreciava 
uma boa música sertaneja. 

Ao perceberem que não 
teriam como viver longe 
desse universo, as irmãs 
iniciaram suas próprias com-
posições, adotando a cidade 
de Goiânia (GO), como novo 
ponto de trabalho da dupla.

 Um caipira chega em São Paulo, pega um táxi e é assaltado. 
O ladrão, todo atrapalhado, deixa cair a arma e o caipira rapidamente pega a arma, atira no ladrão e corre! 

Chega em um beco escuro, vê um casal se beijando e pergunta: 
– Eu matei alguém o que eu faço? 

O casal com o sotaque paulista responde: 
– Cara, dá no pé. 

O caipira meio desconfiado engatilha a arma e PÁ no seu pé!!!

HUMOR CAIPIRA
O CAIPIRA E O LADRÃO

M
eus amigos, que 
nesta virada de 
ano possamos 

olhar para trás e louvar a 
Deus por todas as bênçãos 
recebidas. Assim como agra-
decer cada vitória conquista-
da e cada obstáculo superado.

Que o Ano Novo traga 
paz e a fé seja renovada e 
fortificada no coração de 
cada um. Que Deus oriente, 
proteja e abençoe a todos 
vocês com um ano de muitas 
alegrias, saúde, amor e paz. 
Feliz Ano Novo!!!

A 
cantora Janaina 
Jhoy é mais uma 
das grandes reve-

lações no cenário da musica 
sertaneja.

Ela iniciou a sua carreira 
ainda criança. Com 9 anos já 
fazia shows e participava de 
festivais de canto. 

Com 11 anos, gravou e lan-
çou seu primeiro CD, voltado 
ao público infantil, mas com 
algumas músicas já no estilo 
sertanejo. 

Janaina Jhoy vem do Oeste 
de Santa Catarina, e com toda 
simpatia, beleza e talento, 
conquista seu público por 
onde passa, trazendo seu show 
sertanejo que proporciona 
muita energia e animação do 
início ao fim.

Contatos 
(049) 99104-7285
janainajhoy@hotmail.com 

Humor   
  Caipira:
CLIENTE COMPLICADO

O sujeito entre num bar, senta-se à uma mesa e logo um 
garçom aparece para atendê-lo.

- Boa noite, o que o senhor toma?
- Eu tomo vitamina C pela manhã, o ônibus para ir ao 

serviço e uma aspirina quando tenho dor de cabeça.
- Desculpe, mas acho que não fui claro. Eu quis dizer o 

que é que o senhor gostaria?
- Ah! Tudo bem! Eu gostaria de ter uma Ferrari, e mandar 

a minha sogra para a ponte que caiu.
- Não é nada disso, meu senhor!
- Continuou o garçom, ainda calmo.
- Eu gostaria de saber o que o senhor deseja beber.
- Ah! É isso? Só tô um pouco chateado porque o meu 

time perdeu para o São Caetano! Kkk
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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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GABI & RAPHAELA 
talento da nova geração do sertanejo feminino

JANAINA JHOY se destaca na música sertaneja

Mensagem do nosso 
querido amigo 

JOÃO CARRI
A 

nova geração vem 
fazendo o maior 
sucesso no serta-

nejo feminino.
A dupla Gabi e Raphaela, 

desde muito cedo, escreve a 
sua história nesse cenário. 

Natural da cidade de Lu-
pionópolis, no Paraná, a 
dupla sempre soube que a 
música estaria em seu cami-
nho, devido à influência que 
se encontrava dentro da fa-
mília da dupla, que são irmãs. 

O avô Wilson e o pai 
Sérgio tinham uma banda, a 
mãe Rosilda cantava no coral 
e toda a família já apreciava 
uma boa música sertaneja. 

Ao perceberem que não 
teriam como viver longe 
desse universo, as irmãs 
iniciaram suas próprias com-
posições, adotando a cidade 
de Goiânia (GO), como novo 
ponto de trabalho da dupla.

 Um caipira chega em São Paulo, pega um táxi e é assaltado. 
O ladrão, todo atrapalhado, deixa cair a arma e o caipira rapidamente pega a arma, atira no ladrão e corre! 

Chega em um beco escuro, vê um casal se beijando e pergunta: 
– Eu matei alguém o que eu faço? 

O casal com o sotaque paulista responde: 
– Cara, dá no pé. 

O caipira meio desconfiado engatilha a arma e PÁ no seu pé!!!

HUMOR CAIPIRA
O CAIPIRA E O LADRÃO

M
eus amigos, que 
nesta virada de 
ano possamos 

olhar para trás e louvar a 
Deus por todas as bênçãos 
recebidas. Assim como agra-
decer cada vitória conquista-
da e cada obstáculo superado.

Que o Ano Novo traga 
paz e a fé seja renovada e 
fortificada no coração de 
cada um. Que Deus oriente, 
proteja e abençoe a todos 
vocês com um ano de muitas 
alegrias, saúde, amor e paz. 
Feliz Ano Novo!!!

A 
cantora Janaina 
Jhoy é mais uma 
das grandes reve-

lações no cenário da musica 
sertaneja.

Ela iniciou a sua carreira 
ainda criança. Com 9 anos já 
fazia shows e participava de 
festivais de canto. 

Com 11 anos, gravou e lan-
çou seu primeiro CD, voltado 
ao público infantil, mas com 
algumas músicas já no estilo 
sertanejo. 

Janaina Jhoy vem do Oeste 
de Santa Catarina, e com toda 
simpatia, beleza e talento, 
conquista seu público por 
onde passa, trazendo seu show 
sertanejo que proporciona 
muita energia e animação do 
início ao fim.

Contatos 
(049) 99104-7285
janainajhoy@hotmail.com 

Humor   
 Caipira:
JAPONESES E 
SUAS PROFISSÕES

Takamassa Nomuro: pedreiro 
Kotuka Oku Dokara: proctologista 
Katano Okako: gari 
Kawara Norio: pescador 
Tanaka Traka: cobrador de ônibus 
Fujiko Oro: trombadinha 
Kurano Okoko: psiquiatra 
Kijuro Burabo: banqueiro 
Armando Oboro: confeiteiro 
Takafuro Nokoko: neurocirurgião
Kutuka Aguya: acupunturista 
Dibuya Omiyo: roceiro 
Hideo Orrabo: homossexual 
Kaguya Nopano: costureiro 
Kanota Nakama: prostituta 
Fumiko Karo: traficante
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Mensagem do nosso 
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JOÃO CARRI
A 

nova geração vem 
fazendo o maior 
sucesso no serta-

nejo feminino.
A dupla Gabi e Raphaela, 

desde muito cedo, escreve a 
sua história nesse cenário. 

Natural da cidade de Lu-
pionópolis, no Paraná, a 
dupla sempre soube que a 
música estaria em seu cami-
nho, devido à influência que 
se encontrava dentro da fa-
mília da dupla, que são irmãs. 

O avô Wilson e o pai 
Sérgio tinham uma banda, a 
mãe Rosilda cantava no coral 
e toda a família já apreciava 
uma boa música sertaneja. 

Ao perceberem que não 
teriam como viver longe 
desse universo, as irmãs 
iniciaram suas próprias com-
posições, adotando a cidade 
de Goiânia (GO), como novo 
ponto de trabalho da dupla.

 Um caipira chega em São Paulo, pega um táxi e é assaltado. 
O ladrão, todo atrapalhado, deixa cair a arma e o caipira rapidamente pega a arma, atira no ladrão e corre! 

Chega em um beco escuro, vê um casal se beijando e pergunta: 
– Eu matei alguém o que eu faço? 

O casal com o sotaque paulista responde: 
– Cara, dá no pé. 

O caipira meio desconfiado engatilha a arma e PÁ no seu pé!!!

HUMOR CAIPIRA
O CAIPIRA E O LADRÃO

M
eus amigos, que 
nesta virada de 
ano possamos 

olhar para trás e louvar a 
Deus por todas as bênçãos 
recebidas. Assim como agra-
decer cada vitória conquista-
da e cada obstáculo superado.

Que o Ano Novo traga 
paz e a fé seja renovada e 
fortificada no coração de 
cada um. Que Deus oriente, 
proteja e abençoe a todos 
vocês com um ano de muitas 
alegrias, saúde, amor e paz. 
Feliz Ano Novo!!!

A 
cantora Janaina 
Jhoy é mais uma 
das grandes reve-

lações no cenário da musica 
sertaneja.

Ela iniciou a sua carreira 
ainda criança. Com 9 anos já 
fazia shows e participava de 
festivais de canto. 

Com 11 anos, gravou e lan-
çou seu primeiro CD, voltado 
ao público infantil, mas com 
algumas músicas já no estilo 
sertanejo. 

Janaina Jhoy vem do Oeste 
de Santa Catarina, e com toda 
simpatia, beleza e talento, 
conquista seu público por 
onde passa, trazendo seu show 
sertanejo que proporciona 
muita energia e animação do 
início ao fim.

Contatos 
(049) 99104-7285
janainajhoy@hotmail.com 
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GABI & RAPHAELA 
talento da nova geração do sertanejo feminino

JANAINA JHOY se destaca na música sertaneja
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CARIOCA TEKA BALLUTHI 
vence “Revelação Brasil” da TV Aparecida
T

eka Balluthy é do 
bairro de Vargem 
Grande, no Rio de 

Janeiro (RJ). Adotada por uma 
família ainda recém-nascida, 
seus pais de coração faziam 
parte da pastoral do batismo e 
desde cedo lhe ensinaram a fé. 
Mas foi a música que a aproxi-
mou ainda mais de Deus. 

Logo que Teka entrou, 
pela primeira vez, na paróquia 

Nossa Senhora da Guia, pró-
xima de sua casa, no Rio de 
Janeiro, ela notou o som de 
uma música e uma paz que só 
encontrava lá. 

É formada em artes cêni-
cas, estudou cinema, cantou 
em bares, foi backing vocal da 
cantora Anitta e garçonete/
cantora em restaurante, parti-
cipou de uma peça que rodou 
o País, chamada “Rio mais 

Brasil”, e virou compositora. 
Mas aos 24 anos uma 

depressão a afetou e foi no 
Santuário de Aparecida que 
a artista procurou ajuda. E 
após muitos tratamentos, 
orações e o apoio da família, 
a música lhe tirou do quadro 
depressivo. 

Desde então, ela usa a arte 
e a música como instrumen-
tos para motivar as pessoas e 

mostrar que existe uma saída. 
Teka, cujo sonho é transfor-
mar a vida das pessoas atra-
vés da música e poder viver 
dela,  interpretou as seguintes 
músicas no Revelações Brasil: 
“Tente outra vez”, “Girassol” e 
“Olhos Coloridos”.

Nossos Parabéns, que 
Deus a abençoe grandiosa-
mente. Sucesso! forte abraço! 

PERFIL
Um pouquinho da história da dupla Celeste & Celestino
I

rmãos nascidos na 
c i d a d e  d e  O uv i -
dor, no interior do 

Goiás, Celeste & Celestino ini-
ciaram sua carreira há quase 
60 anos, em 1961. O primeiro 
disco foi lançado em 1966, 
e desde então a dupla viaja 
pelo país, realizando shows e 
apresentações em programa 
de TVs e cantando a genuína 
viola caipira. Sempre defen-
dendo a bandeira da música 
sertaneja raiz com muito amor 
no coração.

MENSAGEM DA SEMANA:
Desejo a todos os meus amigos e a todos que possam ler esta mensa-
gem uma semana abençoada! 
Se durante esta semana você não conseguir alcançar o que mais 
deseja, não se preocupe. Nunca esqueça que Deus sabe o que é 
melhor para você e que tudo tem o seu tempo certo para acontecer! 
Sempre se alegre, pois Deus está controlando as nossas vidas! 
Quando a tristeza invadir o seu coração, lembre que o choro pode 
durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã!

ROBERTINHO & PAULO CÉSAR: 
defensores da cultura da música sertaneja raiz
R

obertinho & Paulo 
César nasceram na 
cidade de Lagoi-

nha, no estado de São Paulo. 
Eles são amigos há mais de 
25 anos, no entanto, resol-
veram formar a dupla por 
volta do ano de 2016.

Robertinho tem 48 anos, 
é mestre de folia do Divino 
e de Santos Reis, nascido e 
criado na roça. É defensor 

da cultura sertaneja, com-
positor e atualmente traba-
lha na construção civil.

Paulo César tem 32 anos, 
nascido e criado no inte-
rior, também é defensor da 
cultura sertaneja. É contra-
-mestre de folia do Divino 
e de Santos Reis e violeiro 
desde criança. Atualmente 
sobrevive como trabalhador 
rural.

Notícias 
do Mundo 
da Música 
Sertaneja:

Conheça as duplas do sul 
do Brasil  que são promessas 
para o ano de 2021

Patrick & Gabriel
João Andrei & Jardel
Marcelo & Vanutti
Na próxima edição conta-

remos um pouco da história 
de cada dupla.

Aguardem!
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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 
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GABI & RAPHAELA 
talento da nova geração do sertanejo feminino

JANAINA JHOY se destaca na música sertaneja

Mensagem do nosso 
querido amigo 

JOÃO CARRI
A 

nova geração vem 
fazendo o maior 
sucesso no serta-

nejo feminino.
A dupla Gabi e Raphaela, 

desde muito cedo, escreve a 
sua história nesse cenário. 

Natural da cidade de Lu-
pionópolis, no Paraná, a 
dupla sempre soube que a 
música estaria em seu cami-
nho, devido à influência que 
se encontrava dentro da fa-
mília da dupla, que são irmãs. 

O avô Wilson e o pai 
Sérgio tinham uma banda, a 
mãe Rosilda cantava no coral 
e toda a família já apreciava 
uma boa música sertaneja. 

Ao perceberem que não 
teriam como viver longe 
desse universo, as irmãs 
iniciaram suas próprias com-
posições, adotando a cidade 
de Goiânia (GO), como novo 
ponto de trabalho da dupla.

 Um caipira chega em São Paulo, pega um táxi e é assaltado. 
O ladrão, todo atrapalhado, deixa cair a arma e o caipira rapidamente pega a arma, atira no ladrão e corre! 

Chega em um beco escuro, vê um casal se beijando e pergunta: 
– Eu matei alguém o que eu faço? 

O casal com o sotaque paulista responde: 
– Cara, dá no pé. 

O caipira meio desconfiado engatilha a arma e PÁ no seu pé!!!

HUMOR CAIPIRA
O CAIPIRA E O LADRÃO

M
eus amigos, que 
nesta virada de 
ano possamos 

olhar para trás e louvar a 
Deus por todas as bênçãos 
recebidas. Assim como agra-
decer cada vitória conquista-
da e cada obstáculo superado.

Que o Ano Novo traga 
paz e a fé seja renovada e 
fortificada no coração de 
cada um. Que Deus oriente, 
proteja e abençoe a todos 
vocês com um ano de muitas 
alegrias, saúde, amor e paz. 
Feliz Ano Novo!!!

A 
cantora Janaina 
Jhoy é mais uma 
das grandes reve-

lações no cenário da musica 
sertaneja.

Ela iniciou a sua carreira 
ainda criança. Com 9 anos já 
fazia shows e participava de 
festivais de canto. 

Com 11 anos, gravou e lan-
çou seu primeiro CD, voltado 
ao público infantil, mas com 
algumas músicas já no estilo 
sertanejo. 

Janaina Jhoy vem do Oeste 
de Santa Catarina, e com toda 
simpatia, beleza e talento, 
conquista seu público por 
onde passa, trazendo seu show 
sertanejo que proporciona 
muita energia e animação do 
início ao fim.

Contatos 
(049) 99104-7285
janainajhoy@hotmail.com 

Humor   
 Caipira:
JAPONESES E 
SUAS PROFISSÕES

Takamassa Nomuro: pedreiro 
Kotuka Oku Dokara: proctologista 
Katano Okako: gari 
Kawara Norio: pescador 
Tanaka Traka: cobrador de ônibus 
Fujiko Oro: trombadinha 
Kurano Okoko: psiquiatra 
Kijuro Burabo: banqueiro 
Armando Oboro: confeiteiro 
Takafuro Nokoko: neurocirurgião
Kutuka Aguya: acupunturista 
Dibuya Omiyo: roceiro 
Hideo Orrabo: homossexual 
Kaguya Nopano: costureiro 
Kanota Nakama: prostituta 
Fumiko Karo: traficante
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CARIOCA TEKA BALLUTHI 
vence “Revelação Brasil” da TV Aparecida
T

eka Balluthy é do 
bairro de Vargem 
Grande, no Rio de 

Janeiro (RJ). Adotada por uma 
família ainda recém-nascida, 
seus pais de coração faziam 
parte da pastoral do batismo e 
desde cedo lhe ensinaram a fé. 
Mas foi a música que a aproxi-
mou ainda mais de Deus. 

Logo que Teka entrou, 
pela primeira vez, na paróquia 

Nossa Senhora da Guia, pró-
xima de sua casa, no Rio de 
Janeiro, ela notou o som de 
uma música e uma paz que só 
encontrava lá. 

É formada em artes cêni-
cas, estudou cinema, cantou 
em bares, foi backing vocal da 
cantora Anitta e garçonete/
cantora em restaurante, parti-
cipou de uma peça que rodou 
o País, chamada “Rio mais 

Brasil”, e virou compositora. 
Mas aos 24 anos uma 

depressão a afetou e foi no 
Santuário de Aparecida que 
a artista procurou ajuda. E 
após muitos tratamentos, 
orações e o apoio da família, 
a música lhe tirou do quadro 
depressivo. 

Desde então, ela usa a arte 
e a música como instrumen-
tos para motivar as pessoas e 

mostrar que existe uma saída. 
Teka, cujo sonho é transfor-
mar a vida das pessoas atra-
vés da música e poder viver 
dela,  interpretou as seguintes 
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“Olhos Coloridos”.

Nossos Parabéns, que 
Deus a abençoe grandiosa-
mente. Sucesso! forte abraço! 

PERFIL
Um pouquinho da história da dupla Celeste & Celestino
I

rmãos nascidos na 
c i d a d e  d e  O uv i -
dor, no interior do 

Goiás, Celeste & Celestino ini-
ciaram sua carreira há quase 
60 anos, em 1961. O primeiro 
disco foi lançado em 1966, 
e desde então a dupla viaja 
pelo país, realizando shows e 
apresentações em programa 
de TVs e cantando a genuína 
viola caipira. Sempre defen-
dendo a bandeira da música 
sertaneja raiz com muito amor 
no coração.

MENSAGEM DA SEMANA:
Desejo a todos os meus amigos e a todos que possam ler esta mensa-
gem uma semana abençoada! 
Se durante esta semana você não conseguir alcançar o que mais 
deseja, não se preocupe. Nunca esqueça que Deus sabe o que é 
melhor para você e que tudo tem o seu tempo certo para acontecer! 
Sempre se alegre, pois Deus está controlando as nossas vidas! 
Quando a tristeza invadir o seu coração, lembre que o choro pode 
durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã!

ROBERTINHO & PAULO CÉSAR: 
defensores da cultura da música sertaneja raiz
R

obertinho & Paulo 
César nasceram na 
cidade de Lagoi-

nha, no estado de São Paulo. 
Eles são amigos há mais de 
25 anos, no entanto, resol-
veram formar a dupla por 
volta do ano de 2016.

Robertinho tem 48 anos, 
é mestre de folia do Divino 
e de Santos Reis, nascido e 
criado na roça. É defensor 

da cultura sertaneja, com-
positor e atualmente traba-
lha na construção civil.

Paulo César tem 32 anos, 
nascido e criado no inte-
rior, também é defensor da 
cultura sertaneja. É contra-
-mestre de folia do Divino 
e de Santos Reis e violeiro 
desde criança. Atualmente 
sobrevive como trabalhador 
rural.

Notícias 
do Mundo 
da Música 
Sertaneja:

Conheça as duplas do sul 
do Brasil  que são promessas 
para o ano de 2021

Patrick & Gabriel
João Andrei & Jardel
Marcelo & Vanutti
Na próxima edição conta-

remos um pouco da história 
de cada dupla.

Aguardem!
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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%.

Terça-feira, 29
junho de 2021
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GABI & RAPHAELA 
talento da nova geração do sertanejo feminino

JANAINA JHOY se destaca na música sertaneja

Mensagem do nosso 
querido amigo 

JOÃO CARRI
A 

nova geração vem 
fazendo o maior 
sucesso no serta-

nejo feminino.
A dupla Gabi e Raphaela, 

desde muito cedo, escreve a 
sua história nesse cenário. 

Natural da cidade de Lu-
pionópolis, no Paraná, a 
dupla sempre soube que a 
música estaria em seu cami-
nho, devido à influência que 
se encontrava dentro da fa-
mília da dupla, que são irmãs. 

O avô Wilson e o pai 
Sérgio tinham uma banda, a 
mãe Rosilda cantava no coral 
e toda a família já apreciava 
uma boa música sertaneja. 

Ao perceberem que não 
teriam como viver longe 
desse universo, as irmãs 
iniciaram suas próprias com-
posições, adotando a cidade 
de Goiânia (GO), como novo 
ponto de trabalho da dupla.

 Um caipira chega em São Paulo, pega um táxi e é assaltado. 
O ladrão, todo atrapalhado, deixa cair a arma e o caipira rapidamente pega a arma, atira no ladrão e corre! 

Chega em um beco escuro, vê um casal se beijando e pergunta: 
– Eu matei alguém o que eu faço? 

O casal com o sotaque paulista responde: 
– Cara, dá no pé. 

O caipira meio desconfiado engatilha a arma e PÁ no seu pé!!!

HUMOR CAIPIRA
O CAIPIRA E O LADRÃO

M
eus amigos, que 
nesta virada de 
ano possamos 

olhar para trás e louvar a 
Deus por todas as bênçãos 
recebidas. Assim como agra-
decer cada vitória conquista-
da e cada obstáculo superado.

Que o Ano Novo traga 
paz e a fé seja renovada e 
fortificada no coração de 
cada um. Que Deus oriente, 
proteja e abençoe a todos 
vocês com um ano de muitas 
alegrias, saúde, amor e paz. 
Feliz Ano Novo!!!

A 
cantora Janaina 
Jhoy é mais uma 
das grandes reve-

lações no cenário da musica 
sertaneja.

Ela iniciou a sua carreira 
ainda criança. Com 9 anos já 
fazia shows e participava de 
festivais de canto. 

Com 11 anos, gravou e lan-
çou seu primeiro CD, voltado 
ao público infantil, mas com 
algumas músicas já no estilo 
sertanejo. 

Janaina Jhoy vem do Oeste 
de Santa Catarina, e com toda 
simpatia, beleza e talento, 
conquista seu público por 
onde passa, trazendo seu show 
sertanejo que proporciona 
muita energia e animação do 
início ao fim.

Contatos 
(049) 99104-7285
janainajhoy@hotmail.com 

Humor   
 Caipira:
JAPONESES E 
SUAS PROFISSÕES

Takamassa Nomuro: pedreiro 
Kotuka Oku Dokara: proctologista 
Katano Okako: gari 
Kawara Norio: pescador 
Tanaka Traka: cobrador de ônibus 
Fujiko Oro: trombadinha 
Kurano Okoko: psiquiatra 
Kijuro Burabo: banqueiro 
Armando Oboro: confeiteiro 
Takafuro Nokoko: neurocirurgião
Kutuka Aguya: acupunturista 
Dibuya Omiyo: roceiro 
Hideo Orrabo: homossexual 
Kaguya Nopano: costureiro 
Kanota Nakama: prostituta 
Fumiko Karo: traficante
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– Cara, dá no pé. 

O caipira meio desconfiado engatilha a arma e PÁ no seu pé!!!

HUMOR CAIPIRA
O CAIPIRA E O LADRÃO

M
eus amigos, que 
nesta virada de 
ano possamos 

olhar para trás e louvar a 
Deus por todas as bênçãos 
recebidas. Assim como agra-
decer cada vitória conquista-
da e cada obstáculo superado.

Que o Ano Novo traga 
paz e a fé seja renovada e 
fortificada no coração de 
cada um. Que Deus oriente, 
proteja e abençoe a todos 
vocês com um ano de muitas 
alegrias, saúde, amor e paz. 
Feliz Ano Novo!!!

A 
cantora Janaina 
Jhoy é mais uma 
das grandes reve-

lações no cenário da musica 
sertaneja.

Ela iniciou a sua carreira 
ainda criança. Com 9 anos já 
fazia shows e participava de 
festivais de canto. 

Com 11 anos, gravou e lan-
çou seu primeiro CD, voltado 
ao público infantil, mas com 
algumas músicas já no estilo 
sertanejo. 

Janaina Jhoy vem do Oeste 
de Santa Catarina, e com toda 
simpatia, beleza e talento, 
conquista seu público por 
onde passa, trazendo seu show 
sertanejo que proporciona 
muita energia e animação do 
início ao fim.

Contatos 
(049) 99104-7285
janainajhoy@hotmail.com 
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JOÃO CARRI
A 

nova geração vem 
fazendo o maior 
sucesso no serta-

nejo feminino.
A dupla Gabi e Raphaela, 

desde muito cedo, escreve a 
sua história nesse cenário. 

Natural da cidade de Lu-
pionópolis, no Paraná, a 
dupla sempre soube que a 
música estaria em seu cami-
nho, devido à influência que 
se encontrava dentro da fa-
mília da dupla, que são irmãs. 

O avô Wilson e o pai 
Sérgio tinham uma banda, a 
mãe Rosilda cantava no coral 
e toda a família já apreciava 
uma boa música sertaneja. 

Ao perceberem que não 
teriam como viver longe 
desse universo, as irmãs 
iniciaram suas próprias com-
posições, adotando a cidade 
de Goiânia (GO), como novo 
ponto de trabalho da dupla.

 Um caipira chega em São Paulo, pega um táxi e é assaltado. 
O ladrão, todo atrapalhado, deixa cair a arma e o caipira rapidamente pega a arma, atira no ladrão e corre! 

Chega em um beco escuro, vê um casal se beijando e pergunta: 
– Eu matei alguém o que eu faço? 

O casal com o sotaque paulista responde: 
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CARIOCA TEKA BALLUTHI 
vence “Revelação Brasil” da TV Aparecida
T

eka Balluthy é do 
bairro de Vargem 
Grande, no Rio de 

Janeiro (RJ). Adotada por uma 
família ainda recém-nascida, 
seus pais de coração faziam 
parte da pastoral do batismo e 
desde cedo lhe ensinaram a fé. 
Mas foi a música que a aproxi-
mou ainda mais de Deus. 

Logo que Teka entrou, 
pela primeira vez, na paróquia 

Nossa Senhora da Guia, pró-
xima de sua casa, no Rio de 
Janeiro, ela notou o som de 
uma música e uma paz que só 
encontrava lá. 

É formada em artes cêni-
cas, estudou cinema, cantou 
em bares, foi backing vocal da 
cantora Anitta e garçonete/
cantora em restaurante, parti-
cipou de uma peça que rodou 
o País, chamada “Rio mais 

Brasil”, e virou compositora. 
Mas aos 24 anos uma 

depressão a afetou e foi no 
Santuário de Aparecida que 
a artista procurou ajuda. E 
após muitos tratamentos, 
orações e o apoio da família, 
a música lhe tirou do quadro 
depressivo. 

Desde então, ela usa a arte 
e a música como instrumen-
tos para motivar as pessoas e 

mostrar que existe uma saída. 
Teka, cujo sonho é transfor-
mar a vida das pessoas atra-
vés da música e poder viver 
dela,  interpretou as seguintes 
músicas no Revelações Brasil: 
“Tente outra vez”, “Girassol” e 
“Olhos Coloridos”.

Nossos Parabéns, que 
Deus a abençoe grandiosa-
mente. Sucesso! forte abraço! 

PERFIL
Um pouquinho da história da dupla Celeste & Celestino
I

rmãos nascidos na 
c i d a d e  d e  O uv i -
dor, no interior do 

Goiás, Celeste & Celestino ini-
ciaram sua carreira há quase 
60 anos, em 1961. O primeiro 
disco foi lançado em 1966, 
e desde então a dupla viaja 
pelo país, realizando shows e 
apresentações em programa 
de TVs e cantando a genuína 
viola caipira. Sempre defen-
dendo a bandeira da música 
sertaneja raiz com muito amor 
no coração.

MENSAGEM DA SEMANA:
Desejo a todos os meus amigos e a todos que possam ler esta mensa-
gem uma semana abençoada! 
Se durante esta semana você não conseguir alcançar o que mais 
deseja, não se preocupe. Nunca esqueça que Deus sabe o que é 
melhor para você e que tudo tem o seu tempo certo para acontecer! 
Sempre se alegre, pois Deus está controlando as nossas vidas! 
Quando a tristeza invadir o seu coração, lembre que o choro pode 
durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã!

ROBERTINHO & PAULO CÉSAR: 
defensores da cultura da música sertaneja raiz
R

obertinho & Paulo 
César nasceram na 
cidade de Lagoi-

nha, no estado de São Paulo. 
Eles são amigos há mais de 
25 anos, no entanto, resol-
veram formar a dupla por 
volta do ano de 2016.

Robertinho tem 48 anos, 
é mestre de folia do Divino 
e de Santos Reis, nascido e 
criado na roça. É defensor 

da cultura sertaneja, com-
positor e atualmente traba-
lha na construção civil.

Paulo César tem 32 anos, 
nascido e criado no inte-
rior, também é defensor da 
cultura sertaneja. É contra-
-mestre de folia do Divino 
e de Santos Reis e violeiro 
desde criança. Atualmente 
sobrevive como trabalhador 
rural.

Notícias 
do Mundo 
da Música 
Sertaneja:

Conheça as duplas do sul 
do Brasil  que são promessas 
para o ano de 2021

Patrick & Gabriel
João Andrei & Jardel
Marcelo & Vanutti
Na próxima edição conta-

remos um pouco da história 
de cada dupla.

Aguardem!
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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%.

Terça-feira, 29
junho de 2021
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Natural da cidade de Lu-
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O avô Wilson e o pai 
Sérgio tinham uma banda, a 
mãe Rosilda cantava no coral 
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Ao perceberem que não 
teriam como viver longe 
desse universo, as irmãs 
iniciaram suas próprias com-
posições, adotando a cidade 
de Goiânia (GO), como novo 
ponto de trabalho da dupla.

 Um caipira chega em São Paulo, pega um táxi e é assaltado. 
O ladrão, todo atrapalhado, deixa cair a arma e o caipira rapidamente pega a arma, atira no ladrão e corre! 

Chega em um beco escuro, vê um casal se beijando e pergunta: 
– Eu matei alguém o que eu faço? 

O casal com o sotaque paulista responde: 
– Cara, dá no pé. 

O caipira meio desconfiado engatilha a arma e PÁ no seu pé!!!
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M
eus amigos, que 
nesta virada de 
ano possamos 

olhar para trás e louvar a 
Deus por todas as bênçãos 
recebidas. Assim como agra-
decer cada vitória conquista-
da e cada obstáculo superado.

Que o Ano Novo traga 
paz e a fé seja renovada e 
fortificada no coração de 
cada um. Que Deus oriente, 
proteja e abençoe a todos 
vocês com um ano de muitas 
alegrias, saúde, amor e paz. 
Feliz Ano Novo!!!

A 
cantora Janaina 
Jhoy é mais uma 
das grandes reve-

lações no cenário da musica 
sertaneja.

Ela iniciou a sua carreira 
ainda criança. Com 9 anos já 
fazia shows e participava de 
festivais de canto. 

Com 11 anos, gravou e lan-
çou seu primeiro CD, voltado 
ao público infantil, mas com 
algumas músicas já no estilo 
sertanejo. 

Janaina Jhoy vem do Oeste 
de Santa Catarina, e com toda 
simpatia, beleza e talento, 
conquista seu público por 
onde passa, trazendo seu show 
sertanejo que proporciona 
muita energia e animação do 
início ao fim.

Contatos 
(049) 99104-7285
janainajhoy@hotmail.com 

Humor   
 Caipira:
JAPONESES E 
SUAS PROFISSÕES

Takamassa Nomuro: pedreiro 
Kotuka Oku Dokara: proctologista 
Katano Okako: gari 
Kawara Norio: pescador 
Tanaka Traka: cobrador de ônibus 
Fujiko Oro: trombadinha 
Kurano Okoko: psiquiatra 
Kijuro Burabo: banqueiro 
Armando Oboro: confeiteiro 
Takafuro Nokoko: neurocirurgião
Kutuka Aguya: acupunturista 
Dibuya Omiyo: roceiro 
Hideo Orrabo: homossexual 
Kaguya Nopano: costureiro 
Kanota Nakama: prostituta 
Fumiko Karo: traficante
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GABI & RAPHAELA 
talento da nova geração do sertanejo feminino

JANAINA JHOY se destaca na música sertaneja

Mensagem do nosso 
querido amigo 

JOÃO CARRI
A 

nova geração vem 
fazendo o maior 
sucesso no serta-

nejo feminino.
A dupla Gabi e Raphaela, 

desde muito cedo, escreve a 
sua história nesse cenário. 

Natural da cidade de Lu-
pionópolis, no Paraná, a 
dupla sempre soube que a 
música estaria em seu cami-
nho, devido à influência que 
se encontrava dentro da fa-
mília da dupla, que são irmãs. 

O avô Wilson e o pai 
Sérgio tinham uma banda, a 
mãe Rosilda cantava no coral 
e toda a família já apreciava 
uma boa música sertaneja. 

Ao perceberem que não 
teriam como viver longe 
desse universo, as irmãs 
iniciaram suas próprias com-
posições, adotando a cidade 
de Goiânia (GO), como novo 
ponto de trabalho da dupla.

 Um caipira chega em São Paulo, pega um táxi e é assaltado. 
O ladrão, todo atrapalhado, deixa cair a arma e o caipira rapidamente pega a arma, atira no ladrão e corre! 

Chega em um beco escuro, vê um casal se beijando e pergunta: 
– Eu matei alguém o que eu faço? 

O casal com o sotaque paulista responde: 
– Cara, dá no pé. 

O caipira meio desconfiado engatilha a arma e PÁ no seu pé!!!

HUMOR CAIPIRA
O CAIPIRA E O LADRÃO

M
eus amigos, que 
nesta virada de 
ano possamos 

olhar para trás e louvar a 
Deus por todas as bênçãos 
recebidas. Assim como agra-
decer cada vitória conquista-
da e cada obstáculo superado.

Que o Ano Novo traga 
paz e a fé seja renovada e 
fortificada no coração de 
cada um. Que Deus oriente, 
proteja e abençoe a todos 
vocês com um ano de muitas 
alegrias, saúde, amor e paz. 
Feliz Ano Novo!!!
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CARIOCA TEKA BALLUTHI 
vence “Revelação Brasil” da TV Aparecida
T

eka Balluthy é do 
bairro de Vargem 
Grande, no Rio de 

Janeiro (RJ). Adotada por uma 
família ainda recém-nascida, 
seus pais de coração faziam 
parte da pastoral do batismo e 
desde cedo lhe ensinaram a fé. 
Mas foi a música que a aproxi-
mou ainda mais de Deus. 

Logo que Teka entrou, 
pela primeira vez, na paróquia 

Nossa Senhora da Guia, pró-
xima de sua casa, no Rio de 
Janeiro, ela notou o som de 
uma música e uma paz que só 
encontrava lá. 

É formada em artes cêni-
cas, estudou cinema, cantou 
em bares, foi backing vocal da 
cantora Anitta e garçonete/
cantora em restaurante, parti-
cipou de uma peça que rodou 
o País, chamada “Rio mais 

Brasil”, e virou compositora. 
Mas aos 24 anos uma 

depressão a afetou e foi no 
Santuário de Aparecida que 
a artista procurou ajuda. E 
após muitos tratamentos, 
orações e o apoio da família, 
a música lhe tirou do quadro 
depressivo. 

Desde então, ela usa a arte 
e a música como instrumen-
tos para motivar as pessoas e 

mostrar que existe uma saída. 
Teka, cujo sonho é transfor-
mar a vida das pessoas atra-
vés da música e poder viver 
dela,  interpretou as seguintes 
músicas no Revelações Brasil: 
“Tente outra vez”, “Girassol” e 
“Olhos Coloridos”.

Nossos Parabéns, que 
Deus a abençoe grandiosa-
mente. Sucesso! forte abraço! 

PERFIL
Um pouquinho da história da dupla Celeste & Celestino
I

rmãos nascidos na 
c i d a d e  d e  O uv i -
dor, no interior do 

Goiás, Celeste & Celestino ini-
ciaram sua carreira há quase 
60 anos, em 1961. O primeiro 
disco foi lançado em 1966, 
e desde então a dupla viaja 
pelo país, realizando shows e 
apresentações em programa 
de TVs e cantando a genuína 
viola caipira. Sempre defen-
dendo a bandeira da música 
sertaneja raiz com muito amor 
no coração.

MENSAGEM DA SEMANA:
Desejo a todos os meus amigos e a todos que possam ler esta mensa-
gem uma semana abençoada! 
Se durante esta semana você não conseguir alcançar o que mais 
deseja, não se preocupe. Nunca esqueça que Deus sabe o que é 
melhor para você e que tudo tem o seu tempo certo para acontecer! 
Sempre se alegre, pois Deus está controlando as nossas vidas! 
Quando a tristeza invadir o seu coração, lembre que o choro pode 
durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã!

ROBERTINHO & PAULO CÉSAR: 
defensores da cultura da música sertaneja raiz
R

obertinho & Paulo 
César nasceram na 
cidade de Lagoi-

nha, no estado de São Paulo. 
Eles são amigos há mais de 
25 anos, no entanto, resol-
veram formar a dupla por 
volta do ano de 2016.

Robertinho tem 48 anos, 
é mestre de folia do Divino 
e de Santos Reis, nascido e 
criado na roça. É defensor 

da cultura sertaneja, com-
positor e atualmente traba-
lha na construção civil.

Paulo César tem 32 anos, 
nascido e criado no inte-
rior, também é defensor da 
cultura sertaneja. É contra-
-mestre de folia do Divino 
e de Santos Reis e violeiro 
desde criança. Atualmente 
sobrevive como trabalhador 
rural.

Notícias 
do Mundo 
da Música 
Sertaneja:

Conheça as duplas do sul 
do Brasil  que são promessas 
para o ano de 2021

Patrick & Gabriel
João Andrei & Jardel
Marcelo & Vanutti
Na próxima edição conta-

remos um pouco da história 
de cada dupla.

Aguardem!
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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 
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ROVENA ROSA/AGÊNCIA BRASIL
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POBREZA
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GABI & RAPHAELA 
talento da nova geração do sertanejo feminino

JANAINA JHOY se destaca na música sertaneja

Mensagem do nosso 
querido amigo 

JOÃO CARRI
A 

nova geração vem 
fazendo o maior 
sucesso no serta-

nejo feminino.
A dupla Gabi e Raphaela, 

desde muito cedo, escreve a 
sua história nesse cenário. 

Natural da cidade de Lu-
pionópolis, no Paraná, a 
dupla sempre soube que a 
música estaria em seu cami-
nho, devido à influência que 
se encontrava dentro da fa-
mília da dupla, que são irmãs. 

O avô Wilson e o pai 
Sérgio tinham uma banda, a 
mãe Rosilda cantava no coral 
e toda a família já apreciava 
uma boa música sertaneja. 

Ao perceberem que não 
teriam como viver longe 
desse universo, as irmãs 
iniciaram suas próprias com-
posições, adotando a cidade 
de Goiânia (GO), como novo 
ponto de trabalho da dupla.

 Um caipira chega em São Paulo, pega um táxi e é assaltado. 
O ladrão, todo atrapalhado, deixa cair a arma e o caipira rapidamente pega a arma, atira no ladrão e corre! 

Chega em um beco escuro, vê um casal se beijando e pergunta: 
– Eu matei alguém o que eu faço? 

O casal com o sotaque paulista responde: 
– Cara, dá no pé. 

O caipira meio desconfiado engatilha a arma e PÁ no seu pé!!!

HUMOR CAIPIRA
O CAIPIRA E O LADRÃO

M
eus amigos, que 
nesta virada de 
ano possamos 

olhar para trás e louvar a 
Deus por todas as bênçãos 
recebidas. Assim como agra-
decer cada vitória conquista-
da e cada obstáculo superado.

Que o Ano Novo traga 
paz e a fé seja renovada e 
fortificada no coração de 
cada um. Que Deus oriente, 
proteja e abençoe a todos 
vocês com um ano de muitas 
alegrias, saúde, amor e paz. 
Feliz Ano Novo!!!

A 
cantora Janaina 
Jhoy é mais uma 
das grandes reve-

lações no cenário da musica 
sertaneja.

Ela iniciou a sua carreira 
ainda criança. Com 9 anos já 
fazia shows e participava de 
festivais de canto. 

Com 11 anos, gravou e lan-
çou seu primeiro CD, voltado 
ao público infantil, mas com 
algumas músicas já no estilo 
sertanejo. 

Janaina Jhoy vem do Oeste 
de Santa Catarina, e com toda 
simpatia, beleza e talento, 
conquista seu público por 
onde passa, trazendo seu show 
sertanejo que proporciona 
muita energia e animação do 
início ao fim.

Contatos 
(049) 99104-7285
janainajhoy@hotmail.com 

Humor   
 Caipira:
JAPONESES E 
SUAS PROFISSÕES

Takamassa Nomuro: pedreiro 
Kotuka Oku Dokara: proctologista 
Katano Okako: gari 
Kawara Norio: pescador 
Tanaka Traka: cobrador de ônibus 
Fujiko Oro: trombadinha 
Kurano Okoko: psiquiatra 
Kijuro Burabo: banqueiro 
Armando Oboro: confeiteiro 
Takafuro Nokoko: neurocirurgião
Kutuka Aguya: acupunturista 
Dibuya Omiyo: roceiro 
Hideo Orrabo: homossexual 
Kaguya Nopano: costureiro 
Kanota Nakama: prostituta 
Fumiko Karo: traficante
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Que o Ano Novo traga 
paz e a fé seja renovada e 
fortificada no coração de 
cada um. Que Deus oriente, 
proteja e abençoe a todos 
vocês com um ano de muitas 
alegrias, saúde, amor e paz. 
Feliz Ano Novo!!!

A 
cantora Janaina 
Jhoy é mais uma 
das grandes reve-

lações no cenário da musica 
sertaneja.

Ela iniciou a sua carreira 
ainda criança. Com 9 anos já 
fazia shows e participava de 
festivais de canto. 

Com 11 anos, gravou e lan-
çou seu primeiro CD, voltado 
ao público infantil, mas com 
algumas músicas já no estilo 
sertanejo. 

Janaina Jhoy vem do Oeste 
de Santa Catarina, e com toda 
simpatia, beleza e talento, 
conquista seu público por 
onde passa, trazendo seu show 
sertanejo que proporciona 
muita energia e animação do 
início ao fim.

Contatos 
(049) 99104-7285
janainajhoy@hotmail.com 

16 99340-0246

CARIOCA TEKA BALLUTHI 
vence “Revelação Brasil” da TV Aparecida
T

eka Balluthy é do 
bairro de Vargem 
Grande, no Rio de 

Janeiro (RJ). Adotada por uma 
família ainda recém-nascida, 
seus pais de coração faziam 
parte da pastoral do batismo e 
desde cedo lhe ensinaram a fé. 
Mas foi a música que a aproxi-
mou ainda mais de Deus. 

Logo que Teka entrou, 
pela primeira vez, na paróquia 

Nossa Senhora da Guia, pró-
xima de sua casa, no Rio de 
Janeiro, ela notou o som de 
uma música e uma paz que só 
encontrava lá. 

É formada em artes cêni-
cas, estudou cinema, cantou 
em bares, foi backing vocal da 
cantora Anitta e garçonete/
cantora em restaurante, parti-
cipou de uma peça que rodou 
o País, chamada “Rio mais 

Brasil”, e virou compositora. 
Mas aos 24 anos uma 

depressão a afetou e foi no 
Santuário de Aparecida que 
a artista procurou ajuda. E 
após muitos tratamentos, 
orações e o apoio da família, 
a música lhe tirou do quadro 
depressivo. 

Desde então, ela usa a arte 
e a música como instrumen-
tos para motivar as pessoas e 

mostrar que existe uma saída. 
Teka, cujo sonho é transfor-
mar a vida das pessoas atra-
vés da música e poder viver 
dela,  interpretou as seguintes 
músicas no Revelações Brasil: 
“Tente outra vez”, “Girassol” e 
“Olhos Coloridos”.

Nossos Parabéns, que 
Deus a abençoe grandiosa-
mente. Sucesso! forte abraço! 

PERFIL
Um pouquinho da história da dupla Celeste & Celestino
I

rmãos nascidos na 
c i d a d e  d e  O uv i -
dor, no interior do 

Goiás, Celeste & Celestino ini-
ciaram sua carreira há quase 
60 anos, em 1961. O primeiro 
disco foi lançado em 1966, 
e desde então a dupla viaja 
pelo país, realizando shows e 
apresentações em programa 
de TVs e cantando a genuína 
viola caipira. Sempre defen-
dendo a bandeira da música 
sertaneja raiz com muito amor 
no coração.

MENSAGEM DA SEMANA:
Desejo a todos os meus amigos e a todos que possam ler esta mensa-
gem uma semana abençoada! 
Se durante esta semana você não conseguir alcançar o que mais 
deseja, não se preocupe. Nunca esqueça que Deus sabe o que é 
melhor para você e que tudo tem o seu tempo certo para acontecer! 
Sempre se alegre, pois Deus está controlando as nossas vidas! 
Quando a tristeza invadir o seu coração, lembre que o choro pode 
durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã!

ROBERTINHO & PAULO CÉSAR: 
defensores da cultura da música sertaneja raiz
R

obertinho & Paulo 
César nasceram na 
cidade de Lagoi-

nha, no estado de São Paulo. 
Eles são amigos há mais de 
25 anos, no entanto, resol-
veram formar a dupla por 
volta do ano de 2016.

Robertinho tem 48 anos, 
é mestre de folia do Divino 
e de Santos Reis, nascido e 
criado na roça. É defensor 

da cultura sertaneja, com-
positor e atualmente traba-
lha na construção civil.

Paulo César tem 32 anos, 
nascido e criado no inte-
rior, também é defensor da 
cultura sertaneja. É contra-
-mestre de folia do Divino 
e de Santos Reis e violeiro 
desde criança. Atualmente 
sobrevive como trabalhador 
rural.

Notícias 
do Mundo 
da Música 
Sertaneja:

Conheça as duplas do sul 
do Brasil  que são promessas 
para o ano de 2021

Patrick & Gabriel
João Andrei & Jardel
Marcelo & Vanutti
Na próxima edição conta-

remos um pouco da história 
de cada dupla.

Aguardem!

16. 99763-4175
loz_barbaros_barberaria
Loz Barbaros Barberaria

Rua Miguel Dahma, 174 
(vila Prado) | São Carlos

(16) 3307-8640
reservation@domain.com

R. Rui Barbosa, 947 -
Vila Monteiro (Gleba I) | São Carlos

MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA EM 
ASSENTAMENTO DE BLOQUETES

Mensagem da 
Semana

Quando as coisas não fize-
rem mais sentido e nada mais 
prender você, não tenha medo 
de trocar o roteiro.

Você só descobre novos 
caminhos quando muda a 
direção.

Amanda & Vinícius, jovens talentos 
que vem se destacando na música

“Eu sou apaixonada por 
cantar, eu amo. Conhecer 
cantores significa muito, é 
legal ter cantado com todo 
mundo”, comemora.

André conta que o sonho 
deles começou há três anos, 

quando Amanda e o irmão 
Vinícius Gonçalves Rosseto, 
que tem 12 anos, assistiram ao 
filme ‘Dois filhos de Francisco’, 
que retrata a vida da dupla Zezé 
Di Camargo e Luciano.

Os pequenos cantores já 

participaram de importantes 
shows com cantores famosos e já 
se apresentaram em várias emis-
soras de rádio e de TV, como no 
Programa Raul Gil, Programa do 
Gugu, Encontro com Fátima Ber-
nardes, Programa Silvio Santos e 

no Programa Legendários com 
Marcos Mion. 

Que Deus os abençoe 
grandiosamente, forte abraço 
e muito sucesso sempre!

Telefone de Contato: (16) 
9.9746-5954

HOMENAGEM

Descanse em paz amigo radialista 
Antônio Carlos da Silva, o ‘Tucura’

F
aleceu no dia 28 de 
outubro de 2021 na 
cidade de São Carlos 

(SP), aos 57 anos de idade, 
Antônio Carlos da Silva, o 
‘Tucura’.

Ele era casado, deixou 
esposa, duas filhas e uma 
netinha.

‘Tucura’ amava a profissão 
e a sua vida sempre foi dedi-
cada a comunicação. Tinha 
muitas influências na história 
do futebol.

Sua trajetória profissio-
nal começou na década de 
70, quando passou a traba-
lhar com 10 anos de idade no 
popular ‘Bar Pisteli’, onde era 
lavador de copos. Ali ‘Tucura’ 
cresceu em meio das dificul-
dades e superando os desafios.

Na década de 80, já com 
15 anos de idade, apaixonado 
por esportes, principalmente 
pelo futebol, ele era fã do time 
‘Para Bola’, e então começou 
a brincar de imitar grandes 
vozes da locução esportiva, 
tais como ‘Fiori Gigliotti, 
Osmar Santos e outros.

E m  m e i o  a  t a i s 

rádio, onde permaneceu por 
quarenta anos, sempre com 
destaque na área esportiva, 
como também na cobertura 
política da cidade.

‘Tucura’ conviveu com 
grandes lendas do rádio são-
-carlense e sempre teve a 
humildade de ouvir e aceitar 
os conselhos que colaboraram 
muito para a sua ascensão nas 
ondas da radiodifusão. 

Por vários anos ele foi 
âncora do Programa ‘Fala 
São Carlos’, transmitido de 
segunda a sexta-feira, das 8h 
às 10h30, através dos 1.450 
AM na Rádio São Carlos, onde 
permaneceu até o mês de 
maio de 2021, liderando esse 
horário que era campeão de 
audiência.

Dedico essa matéria a esta 
pessoa especial em nossas 
vidas, que por tantos anos 
abrilhantou programas de 
rádio em São Carlos (SP), 
sempre com a maior alegria e 
dedicação para com todos os 
seus admiradores.

Tinha uma simplici-
dade incrível, usava a sua 

humildade para ajudar o pró-
ximo e ouvir os mais idosos… 
ele nos ensinou a lutar pelos 
nossos sonhos sem desani-
mar… e que é um exemplo a 
ser seguido, que lutou sem 
medir esforços, sendo uma 
pessoa mais do que espe-
cial e que permanecerá em 
nossa memória e em nossos 
corações.

Eu, o amigo Miltinho de 
Carvalho da cidade de São 
Carlos (SP), tive o prazer de 
conviver e participar de bons 
momentos com esse ser mara-
vilhoso, durante vários anos.

A cidade de São Carlos 
(SP) perdeu um grande cida-
dão! “O mundo do rádio está 
muito triste, perdemos um 
grande ser, humilde, uma boa 
pessoa, um grande amigo”.

‘Tucura’, todos nós sabemos 
quanto você foi importante e 
especial para quem teve o prazer 
de estar sempre perto de você.

“Vamos sentir muita saudade, 
mas vamos continuar orando e 
pedindo para Deus nos dar força 
e coragem para toda a sua família 
e amigos, a fim de confortar os 
nossos corações”.

Descanse em paz!
Nasceu em 1963 e faleceu 

em 28 de outubro de 2021.

A
manda & Vinícius 
é uma dupla ser-
taneja mirim, da 

cidade de Assis no interior 
de São Paulo, que vêm se 
tornando sensação na região 
onde moram, por ter na baga-
gem a experiência de ter divi-
dido o palco com muitos can-
tores profissionais.

Segundo o pai dos jovens 
cantores, André Rosseto, em 

três anos foram mais de quinze 
grandes nomes da música ser-
taneja como Chitãozinho & 
Xororó, Zezé Di Camargo e 
Luciano, Matogrosso e Mathias, 
César Menotti e Fabiano e 
Michel Teló.

Para Amanda Gonçalves 
Rosseto, de apenas 9 anos, 
estar no palco com seus ídolos 
alimenta seu sonho de um dia 
ser uma cantora famosa.

brincadeiras, foi ai que o 
professor Maurício Carlos 
Ruggiero, viu nele um talento 
para narrar futebol e então o 
convidou para participar de 
um programa esportivo na 
antiga Rádio Progresso. Desde 
então, ele não saiu mais do 

DIA NACIONAL DA FOTOGRAFIA E DO 
FOTÓGRAFO FOI COMEMORADO EM 8 DE JANEIRO

MENSAGEM 
DE REFLEXÃO

A fotografia é algo incrí-
vel. Atualmente ela nos leva a 
momentos passados de pura 
imaginação e êxtase. Imagina 
no passado, onde não existia 
a opção de filmar.

O fotógrafo é um profissio-
nal que merece todas as nos-
sas homenagens. Nos altos dos 
meus 71 anos de idade, ainda 
pude ver em diversas praças 
e parques aquela máquina de 
fotografar, onde o profissional 
se ‘escondia’ sob um pano e 
fazia o registro da fotogra-
fia para durar quase uma 
eternidade!

No passar do tempo a 
modernidade foi reformu-
lando os tipos de equipamen-
tos para eternizar os bons 
momentos, como casamentos, 
festas, etc. 

A fotografia em si é uma 
arte, então o fotógrafo é um 
artista!

Parabéns aos fotógrafos de 
ontem, de hoje e de amanhã, 
porque o dom de fotografar 
é o dom de percepção, de 
beleza, de emoção, de cativar 
a delicadeza do momento e 
transformar em delicadeza 
perpétua!

É o dom de fazer as pes-
soas felizes mesmo que seja 
por um instante ou transfor-
mar isso em uma felicidade 
constante.

Gostaria nessa oportuni-
dade de prestar uma homena-
gem a esse grande fotógrafo, 
Delarmando Baldan, pelos 
seus 55 anos de trabalhos 
fotográficos e pelos cinquenta 
anos de seu casamento, come-
morado no dia 10 de janeiro.

Que Deus abençoe gran-
diosamente, forte abraço e 
parabéns a todos os profis-
sionais da área.

Mari Fernandes se destaca no meio musical

A vida é realmente para se viver, para aproveitar cada 
momento, para saborear cada segundo.

O trem da vida não espera por nós, aqui não existem 
paradas, não existe o ‘próximo’ trem que nos leva ao destino 
desejado. 

Há que aproveitar agora, afinal não sabemos o que nos 
espera, não sabemos o que aguarda por nós ao virar a 
esquina.

Aproveite cada segundo como se fosse o último!

Conheça um 
pouco da trajetória 
da artista

C
om apenas 20 anos 
de idade e menos 
de um ano de car-

reira, Mari Fernandes, já é 
considerada uma das grandes 
vozes femininas da música 
brasileira.

Sucesso no ‘Tik Tok’, seu 
primeiro single, ‘Não, Não 
Vou’, ganhou as playlists das 
plataformas de música na inter-
net e atingiu o Top 1 das mais 
tocadas no Spotify Brasil. Isso 
dá à Mari, o título de primeira 
mulher a chegar à posição mais 
alta do chart sem participações 
em 2021, além de ser a única do 
forró a atingir essa marca em 
todos os tempos.

Mas Maria também já pro-
vou que não é artista de um 
single só. Atualmente, entre 
as canções mais escutadas do 
Brasil, o hit ‘Parada Louca’, 
acumula mais de 88 milhões 
de plays de áudio e vídeo. A 
parceria com Ávine Vinny, 
‘Vazou um Áudio’, lançada em 
dezembro de 2021, já passa 
dos 11 milhões de reprodu-
ções. ‘Ficante Fiel’, colabora-
ção com Mad Dogz, chegou 
a posição 143 do ranking em 
apenas 3 dias do lançamento, 
enquanto ‘Agonia’, parceria 
com Vitor Fernandes, chegou 
à posição 182, tudo isso no 
principal aplicativo de música 
mundial.

Agora, a artista já soma 
mais de 7 milhões de ouvin-
tes do Spotify e mais de 171 
milhões de visualizações no 
YouTube.
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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%.

Terça-feira, 18
janeiro de 2022
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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 documentos
exigidos pelo artigo 1525 do Código Civil Brasileiro:
     _________________________________________________________________
     DIEGO  HENRIQUE ROCHA e DHEYNIFER BRENDA RATEIRO JELLMAYER, sendo  DIEGO  
HENRIQUE  ROCHA,  solteiro,  de  nacionalidade brasileira,  motorista,  natural de São Carlos, 
2º Subdistrito - SP, residente  na  Avenida  João  Stella,  300,  bloco  10  -  apto.  404, Romeu  
Tortorelli,  São  Carlos  -  SP,  filho de ROBERVAL PEREIRA ROCHA  JUNIOR  e  de  CLAUDIA  
GOMES  DE SOUSA ROCHA; e DHEYNIFER BRENDA  RATEIRO   JELLMAYER,   solteira,   de  
nacionalidade  brasileira,   técnica  em  enfermagem,  natural de São Carlos, 1º Subdistrito -  SP,  
residente na Avenida João Stella, 300, bloco 10 - apto. 404,  Romeu  Tortorelli, São Carlos - SP, 
filha de DONIZETI JELLMAYER e  de SANDRA HELENA RATEIRO.
     _________________________________________________________________
     FELIPE   MACIERA   e  LARISSA  FERNANDA  PATRACÃO,  sendo  FELIPE  MACIERA,  solteiro,  
de  nacionalidade  brasileira,  Analista  de  Logistica,   natural  de  São  Carlos  -  2º  Subdistrito  
-  SP,  residente  na rua Victório Bonucci, 691, Casa 14, Jardim Tangará, São  Carlos  -  SP,  filho  
de  FLAVIA  CLÉIA  CAMARGO MACIERA; e  LARISSA   FERNANDA   PATRACÃO,   divorciada,   
de   nacionalidade  brasileira,  Assistente  Administrativo,  natural de São Carlos -  1º  Subdistrito  
-  SP,  residente  na rua Victório Bonucci, 691,  Casa  14,  Jardim  Tangará,  São  Carlos  -  SP, filha 
de CLAUDIO  DONIZETI PATRACÃO e de MARIA LUCIA DE JESUS PAVANELLO PATRACÃO.
     _________________________________________________________________
     GUILHERME  FRANGIOTTI  PIRES  e  MARIANA  MORO,  sendo  GUILHERME  FRANGIOTTI   
PIRES,   solteiro,   de   nacionalidade  brasileira,  engenheiro  de  software,  natural de Itápolis - SP, 
residente na  Rua  Danilo  Micali, 50, casa 07, Santa Felícia, São Carlos - SP,   filho  de  GILMAR  
VANDERLEI  PIRES  e de HELENA LUISA FRANGIOTTI  PIRES;  e  MARIANA  MORO,  solteira, 
de nacionalidade brasileira,  empresária,  natural  de Campinas, 2º Subdistrito - SP, residente  na  
Rua  Danilo  Micali, 50, casa 07, Santa Felícia, São Carlos -  SP, filha de JOSÉ CARLOS MORO 
e de ROSANA BARDIVIESSO MORO.
     _________________________________________________________________
     JOSÉ  DOMINGOS PIMENTEL DE JESUS e JAILMA OLIVEIRA ANDRADE, sendo  JOSÉ  
DOMINGOS  PIMENTEL  DE  JESUS,  solteira,  de nacionalidade  brasileira,  Servente,  natural  
de Tucano - BA, residente na rua  Hend  Cury,  197,  São  Carlos  VIII,  São  Carlos - SP, filho de  
SEVERINO  JOSÉ  DE  JESUS  e  de  NICE  JESUS  PIMENTEL; e JAILMA  OLIVEIRA   ANDRADE,   
solteira,   de   nacionalidade  brasileira,  Auxiliar  de  Produção,  natural de Tucano - BA, residente 
na rua  Hend  Cury,  197,  São  Carlos  VIII,  São  Carlos - SP, filha de  JOAQUIM DE JESUS 
ANDRADE e de MARIA OLIVEIRA ANDRADE.
     _________________________________________________________________
     CAIO  VINÍCIUS  RAMOS BALDUCCI e CRISLENE DE OLIVEIRA, sendo CAIO  VINÍCIUS  
RAMOS  BALDUCCI, solteiro, de nacionalidade brasileira,  designer,  natural de São José do Rio 
Preto, 1º Subdistrito - SP,   residente  na Rua São Joaquim, 885, apto. 115, Vila Monteiro, São  Carlos  
-  SP, filho de DOUGLAS BALDUCCI e de ANTONIA MAURA RAMOS  BALDUCCI;  e  CRISLENE  
DE  OLIVEIRA,  solteira, de nacionalidade  brasileira,  profissional  de  educação física, natural de 
Campos  Gerais  -  MG, residente na Rua São Joaquim, 885, apto. 115, Vila  Monteiro,  São Carlos 
- SP, filha de ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA e  de ELIANA DE FÁTIMA FERREIRA OLIVEIRA.
     _________________________________________________________________
     FELIPE  PEREIRA  DOS SANTOS e PATRÍCIA COIMBRA DE OLIVEIRA, sendo  FELIPE   
PEREIRA   DOS   SANTOS,   solteiro,   de   nacionalidade  brasileira,  Mecânico  Aeronáutico,  natural  
de  São José do Rio   Preto  -  1º  Subdistrito  -  SP,  residente  na  Avenida João de  Lourenço,  647,  
AP 01, Jardim Munique, São Carlos - SP, filho de  LUIZ  BEZERRA  DOS  SANTOS  FILHO  e  de  
GERLEIDE  PEREIRA COSTA   RIBEIRO;   e   PATRÍCIA   COIMBRA  DE  OLIVEIRA,  divorciada,  
de  nacionalidade  brasileira, Vigilante, natural de Belo Horizonte -  1º  Subdistrito - MG, residente 
na Avenida João de Lourenço, 647,  AP  01, Jardim Munique, São Carlos - SP, filha de ALIOMAR 
COIMBRA  DOS SANTOS e de MARLI DE OLIVEIRA ROSA COIMBRA.
     _________________________________________________________________
     MATEUS  GOMES  DOS SANTOS e DORCAS MILARÉ, sendo MATEUS GOMES DOS  SANTOS,  
divorciado,  de  nacionalidade  brasileira, Comerciante,   natural  de  Faxinal  -  PR,  residente  na 
rua Albertina Bonduki   Cury,  156,  Dom Constantino Amstalden, São Carlos - SP, filho de   VITOR  
GOMES  DOS  SANTOS e de ANA MARCELINO DOS SANTOS; e DORCAS   MILARÉ,   divorciada,   
de  nacionalidade  brasileira,  Autônoma,  natural  de  São  Carlos  - 1º Subdistrito - SP, residente 
na rua  Albertina  Bonduki  Cury,  156,  Dom  Constantino  Amstalden, São  Carlos - SP, filha de 
ANISIO MILARÉ e de NELCI LIMA MILARÉ.
     _________________________________________________________________
     EDUARDO  MILHOMEN FRANCO CHRISTINO e AMANDA DO NASCIMENTO CHAVES,  sendo   
EDUARDO   MILHOMEN   FRANCO   CHRISTINO,   solteiro,   de  nacionalidade  brasileira,  desen-
volvedor de software, natural de  Belém,  1º  Ofício  -  PA, residente na Rua Padre Teixeira, 2670,  
apartamento  151,  bloco  Roma, Centro, São Carlos - SP, filho de  JANIO  CORRÊA  CHRISTINO  
e  de  ANA  ODILIA  FRANCO CHRISTINO; e  AMANDA   DO   NASCIMENTO   CHAVES,   solteira,  
de  nacionalidade  brasileira,  representante de desenvol. de vendas, natural de São  Paulo,  23º  
Subdistrito- Casa Verde - SP, residente na Rua Padre  Teixeira,  2670,  apartamento 151, bloco 
Roma, Centro, São Carlos  -  SP,  filha  de  PAULO HENRIQUE COSTA CHAVES e de MARIA 
JOSÉ DO  NASCIMENTO  BAPTISTA.
     _________________________________________________________________
     RENAN  EUGENIO  e THAINÁ MIRELLA DOS SANTOS, sendo RENAN EUGENIO,  solteiro,  
de  nacionalidade  brasileira,  inspetor de qualidade,  natural  de São Carlos, 2º Subdistrito - SP, 
residente na Avenida  João  Stella,  300,  bloco  24,  apartamento 203, Monsenhor Romeu  Tortorelli,  
São  Carlos - SP, filho de HELVECIO EUGENIO JUNIOR e  de  ADRIANA  DE  FATIMA  BOTEGA  
EUGENIO;  e  THAINÁ  MIRELLA DOS  SANTOS,  solteira, de nacionalidade brasileira, engenheira 
civíl,  natural  de São Carlos, 1º Subdistrito - SP, residente na Avenida  João  Stella,  300,  bloco  24,  
apartamento 203, Monsenhor Romeu Tortorelli,  São  Carlos  -  SP,  filha  de  BENEDITO LIANDRO 
DOS  SANTOS e de LUZIA APARECIDA DA SILVA 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, 17 de janeiro de 2022.
      A Oficial: Sarah J. Toledo Torrezan

REGISTRO CIVIL DO 2º SUBDISTRITO DE SÃO CARLOS - SP            
CARMEN SUELI CORRÊA DESTRO                         

Faço saber que pretendem se casar  e  apresentaram  os  documentos exigidos
pelo art. 1525 do Código Civil Brasileiro.

GILDO  GIANLORENZO JUNIOR, estado civil divorciado, profissão auxiliar de  manutenção,  nascido  
em  SÃO  CARLOS  - 2º SUBDISTRITO, SP no dia trinta  de  janeiro  de mil novecentos e noventa 
e cinco (30/01/1995), residente  e  domiciliado Rua Homero de Oliveira Filho, nº 155, Cidade Aracy,  
São  Carlos,  SP,  filho  de  GILDO  GIANLORENZO  e  de ISILDA APARECIDA GIANLORENZO. 
KARINA  SOUZA  DI  GENOVA,  estado civil divorciada, profissão do lar, nascida  em  SÃO  CAR-
LOS - 1º SUBDISTRITO, SP no dia vinte de abril de mil novecentos e noventa e cinco (20/04/1995), 
residente e domiciliada Rua  Homero  de  Oliveira Filho, nº 155, Cidade Aracy, São Carlos, SP, filha 
de ANDRÉ LUIZ DI GENOVA e de MARIA SOUZA DI GENOVA.             

MARCOS COMINI, estado civil divorciado, profissão pedreiro, nascido em NOVA ESPERANÇA, 
PR no dia oito de agosto de mil novecentos e oitenta e um  (08/08/1981), residente e domiciliado 
rua Deputado Antonio Donato, 547,  Jd.  Zavaglia,  São  Carlos,  SP,  filho de VALDEMAR COMINI 
e de LOURDES TAVARES COMINI.  YÁRA  ESLIN  DA  SILVA,  estado  civil solteira, profissão 
auxiliar de limpeza,  nascida  em  SÃO  CARLOS - 1º Subdistrito, SP no dia oito de dezembro  de 
mil novecentos e noventa e sete (08/12/1997), residente e domiciliada  rua  Deputado  Antonio  
Donato,  547,  Jd.  Zavaglia, São Carlos,  SP,  filha  de  CARLOS APARECIDO DA SILVA e de 
MARLI LEMES DE MELO DA SILVA.                                                        

MANOEL  DIAS  DA SILVA, estado civil divorciado, profissão ajudante de pedreiro,  nascido em 
VALENÇA DO PIAUI, BA no dia sete de abril de mil novecentos  e  setenta  e quatro (07/04/1974),  
esidente e domiciliado Rua  Mario  Rossi, nº 181, Cidade Aracy, São Carlos, SP, filho de JOÃO 
DIAS DA SILVA e de FRANCISCA DAS CHAGAS DE JESUS SILVA.  CLEUZA  GOMES PEREIRA, 
estado civil divorciada, profissão cabelereira, nascida  em  OURO  VERDE  DE  MINAS, MG no dia 
dezoito de julho de mil novecentos  e  cinquenta  e sete (18/07/1957), residente e domiciliada Rua  
Mario  Rossi, nº 181, Cidade Aracy, São Carlos, SP, filha de JOSÉ PEREIRA DE CARVALHO e de 
LAUDELINA PEREIRA DE CARVALHO.               

ANGELO   JOSÉ   FRAGELLI   NETO,   estado  civil  solteiro,  profissão empresário, nascido em SÃO 
CARLOS - 1º Subdistrito, SP no dia vinte de junho  de  mil  novecentos  e oitenta e oito (20/06/1988), 
residente e domiciliado  rua  Floriano  Peixoto, 11, Jd. Paulista, São Carlos, SP, filho de JOÃO 
CARLOS FRAGELLI e de INEZ MARIOTTI FRAGELLI.  FRANCIANE   APARECIDA   ORMANEZI,  
estado  civil  solteira,  profissão empresaria,  nascida  em SÃO CARLOS - 1º Subdistrito, SP no dia 
trinta de dezembro de mil novecentos e noventa e dois (30/12/1992), residente e  domiciliada rua 
Floriano Peixoto, 11, Jd. Paulista, São Carlos, SP, filha de FERNANDES ORMANEZI e de VIVIANE 
APARECIDA BOLINA ORMANEZI.   

JONATHAN  ROMÃO  COELHO,  estado civil solteiro, profissão operador de produção,  nascido  
em  SUMARÉ,  SP no dia dezessete de outubro de mil novecentos  e noventa e seis (17/10/1996), 
residente e domiciliado Rua Luiz  Arnaldo  Wenzel, nº 44, Jardim Social Belvedere, São Carlos, SP, 
filho de GERALDO TORRES COELHO e de LUCILEIA APARECIDA ROMÃO COELHO.   AGATHA  
AMANDA  DOS  SANTOS,  estado civil solteira, profissão do lar, nascida   em   RIBEIRÃO  BONITO  -  
Registrada  em  São  Carlos  -  1º Subdistrito,  SP  no  dia  três de julho de mil novecentos e noventa e 
sete (03/07/1997), residente e domiciliada Rua Luiz Arnaldo Wenzel, nº 44,  Jardim Social Belvedere, 
São Carlos, SP, filha de JOSÉ CICERO DOS SANTOS e de ELENITA CRISTINA DOS SANTOS.                              

GUILHERME  HENRIQUE  DA SILVA ROBERT, estado civil solteiro, profissão auxiliar   de  esca-
vação  de  alarme,  nascido  em  SÃO  CARLOS  -  2º Subdistrito,  SP  no  dia  vinte e oito de 
janeiro de mil novecentos e noventa  e  três  (28/01/1993),  residente e domiciliado rua Cidade de 
Milão,  333, Vila Prado, São Carlos, SP, filho de WAGNER JOSÉ ROBERT e de MARIA ISABEL 
DA SILVA. LIVIA  GABRIELLE  FORMENTON, estado civil solteira, profissão auxiliar de  inspeção  
de qualidade, nascida em SÃO CARLOS - 2º Subdistrito, SP no  dia  trinta  e  um  de  maio  de  mil 
novecentos e oitenta e cinco (31/05/1985),  residente  e  domiciliada  rua Elias Arsenios, 140, Jd. 
Cruzeiro  do  Sul,  São Carlos, SP, filha de NEURIVALDO FORMENTON e de TEREZA APARECIDA 
DA SILVA FORMENTON.  

17/01/2022
Carmen Sueli Corrêa Destro

Oficial.

AA     Terça-feira, 29
dezembro de 2020www.jornalpp.com.br
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 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.

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 APOIO DE CRECHE – PAC 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 Apoio de Creche - PAC, 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  20 de janeiro de 
2022, às 09h00m, conforme segue: 

Clas. Nome R.G. 
36 Jessica Cristina Alda Garcia  48.538.560-0 

37 Janaina Priscila da Silva Garcia  47.922.847-4 

38 Franciane dos Santos Barbosa Russignoli  47.912.221-0 

39 Thaina Sued Chizoti  41.770.199-8 

 
 Ibaté/SP, 17 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 

 
NOTA DE ESCLARECIMENTO: RETIFICAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO DO CANDIDATO CONVOCADO PARA O CARGO 

TEMPORÁRIO DE TÉCNICO EM RADIOLOGIA  
A Prefeitura Municipal de Ibaté/SP, inscrita no CNPJ sob o n. 45.355.575/0001-65, através do Departamento de Recursos 

Humanos, retifica a classificação do candidato convocado para o cargo de provimento temporário de Técnico em Radiologia, publicado 

no Jornal Primeira Página ,  na data de 12 de dezembro de 2021: 

ONDE SE LÊ:  17º  (Valdir Aparecido Batista Junior) 

 LEIA-SE: 16º (Valdir Aparecido Batista Junior) 

Ibaté, 17 de janeiro de 2022. 
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 

 
AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL N.º 006/2022 
Objeto: Pregão Presencial visando a aquisição de equipamento de informática (mini computadores, notebooks, multifuncional Laser 

Monocromática Duplex) a ser utilizados pela Secretaria Municipal de Educação e para a Administração Pública (Poupatempo) De 

Ibaté/SP, conforme Termo de Referência (Anexo I). 

Data do Pregão: 1º de fevereiro de 2022 às 09:00 horas 

Data da Entrega dos Envelopes: até às 08:45 do dia 1º de fevereiro de 2022. 

Local: Departamento de Compras e Licitações da Prefeitura Municipal de Ibaté, localizado na Avenida São João, n.º 1771 – Centro – 

Ibaté/SP. 

O DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES torna público que, na data, horário e local, acima assinalados fará realizar licitação na modalidade 

PREGÃO PRESENCIAL, com critério de julgamento pelo MENOR PREÇO POR ITEM. 
Conforme Decreto Executivo n.º 3.021, de 20 de dezembro de 2021, fica designado Pregoeiro e equipe de apoio, em obediência 

ao artigo 3º, inciso § 1º, da Lei Federal n.º 10.520/02. 
Local e horário para retirada do Edital: Departamento de Compras e Licitações da Prefeitura Municipal de Ibaté, localizada na Avenida 

São João, º 1.771, Centro, no horário compreendido entre as 08h às 12h e das 13h30m às 17h, de segunda a sexta-feira e gratuitamente 

pelo site: http://www.ibate.sp.gov.br no link “Licitações Públicas – Pregão Presencial”, devendo ser enviado documento de retirada. 

Informações adicionais poderão ser obtidas por meio do telefone (16) 3343-9800 ramais 2071 e 2072. 

Ibaté/SP, 14 de janeiro de 2022. 

Marília de Oliveira 
Chefe de Divisão de Licitações e Contratos 

 
 

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 

 
REPUBLIQUE-SE 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 Ana Claudia Carvalho de Camargo  21.382.683-5 

209 Inês Matias de Oliveira  23.177.217-8 

210 Silvia Aparecida Pinheiro  25.451.527-7 

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 
ERRATA: Referente à convocação de candidatos publicada por este veículo de comunicação em 16/01/2022, onde a candidata 
de nº 208, ANA CLAUDIA CARVALHO DE CAMARGO foi preterida, portanto, leia-se: 208 – Ana Claudia Carvalho de Camargo, 
209 Inês Matias de Oliveira, 210 Silvia Aparecida Pinheiro, mantendo-se os demais.  

 Ibaté/SP, 17 de janeiro de 2.022. 
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

Terça-feira, 18
janeiro de 2022
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Motorista acaba detido pela PM após 
bater carro em poste no Jardim São Paulo
Com odor etílico, acusado que estava com a CNH vencida, foi encaminhado até a CPJ de São Carlos (SP)

Reportagem: Jean Guilherme

U
m indivíduo de 30 
anos, que apre-
s e nt ava  s i n a i s 

visíveis de embriaguez, aca-
bou detido pela Polícia Mili-
tar no início da manhã desta 
segunda-feira (17), depois 
de ter batido um automó-
vel em que dirigia contra 
um poste de concreto, nas 
dependências do bairro Jar-
dim São Paulo.

O fato ocorreu na Rua 
Monsenhor Alcindo Carlos 
Veloso Siqueira, por volta 
das 6h35, onde segundo 
consta, na chegada do poli-
ciamento ao local dos fatos 
e ao ser feito um contato 
com o motorista do veí-
culo, um Chevrolet Cruze 
LT, Preto, Ano e Modelo 
2012, Verde, Placas de São 

Carlos (SP), foi verificado 
pelos Cabos Lima e Silva, 
que o condutor apresen-
tava forte odor etílico, onde 
em ato continuo durante 

pesquisa  aos  dados  do 
emplacamento do veículo 
envolvido no acidente, foi 
constatado que o automóvel 
estaria com licenciamento 

atrasado, e nas pesquisas 
junto a documentação do 
acusado, verificado que o 
mesmo também estaria com 
a CNH (Carteira Nacional 

de Habilitação) vencida.
Diante dos fatos, a área 

da batida foi preservada até 
a chegada da Polícia Técni-
co-Científica, que realizou 

todos os procedimentos 
necessários quanto aos tra-
balhos de perícia técnica, 
sendo após o carro remo-
vido com auxílio da CPFL 
(Companhia Paulista de 
Força e Luz), e depois de 
guinchado, recolhido ao 
Pátio Municipal de São Car-
los (SP).

Detido, o acusado foi 
encaminhado até a CPJ 
(Central de Polícia Judici-
ária), onde o delegado de 
polícia, .., determinou pelo 
encaminhamento do indi-
ciado até o HU (Hospital 
Universitário), onde foi feita 
a coleta de sangue para o 
exame de dosagem alcóolica, 
sendo ao termino dos regis-
tros do caso em Boletim de 
Ocorrência, o indivíduo pos-
sibilitado a responder pelo 
ato em liberdade.

CHOQUE
Motociclista sofre 
fratura na perna ao 
ser atingido por carro

FLAGRANTE

Homem é preso por posse irregular 
de arma de fogo no Santa Angelina

foi indagado sobre o furto e 
prontamente negou. Ao ser 
questionado sobre armas, ele 
disse que havia encontrado 
no lixo  duas armas de fogo 
de fabricação caseira. 

O abordado passou o ende-
reço da mãe, mas a mesma 
indicou onde ele morava. No 
local foram localizadas duas 
armas de fabricação caseira,  
um revólver calibre 38 e duas 
munições. 

As armas estavam no 
telhado da casa. O detido disse 
que as armas eram para legi-
tima defesa. Na mesa da casa 
foram localizados R$ 560,00  ( 
quinhentos e sessenta reais ). 
O averiguado teria dito eram 
da venda de drogas.  

O detido foi encaminhado 
à Central de Polícia Judiciária, 
local este onde foi   ouvido 
pelo delegado, autuado em 
flagrante por posse irregular 
de arma de fogo e recolhido 
ao Centro de Triagem de São 
Carlos por não ter pagado a 
fiança no valor de R$ 3.000,00 
( três mil reais).

U
m indivíduo de 24 
anos foi detido na 
noite de domingo, 

16-01-2022, por posse irre-
gular de arma de fogo na Rua 
Elias Landgraf, bairro Santa 
Angelina, São Carlos-SP.

De acordo com boletim de 
ocorrência, os policiais mili-
tares da Força Tática tinham 
conhecimento de um furto de 
R$ 44.000,00 e duas armas no 
bairro Santa Angelina e que os 
suspeitos seriam dois.

Os PMs foram informados 
que  um sujeito de 24 anos  
teria armas em sua casa. Como 
os policiais conheciam C. C. L. 
F, ele foi abordado na Av. Dr. 
Gildney Carreri.  

Em busca pessoal nada 
de ilícito foi encontrado 
com o averiguado, somente 
um aparelho celular. Este 

LESÃO CORPORAL

Após furto de armas e 
dinheiro jovem é agredido

A 
Políc ia  Mi l i tar 
deteve um homem 
de 45 anos na noite 

de domingo, 16-01-2022, após 
um acidente de trânsito na Av. 
João Orlando Rugierro, bairro 
Jd. Embaré, São Carlos-SP.

De acordo com boletim 
de ocorrência, por volta das 
22:25, o cabo Clóvis e cabo 
Jesus foram informados de 
um acidente entre um carro 
e uma moto na referida rua 
e para lá se deslocaram. No 
local os policiais tomaram 
conhecimento que o sujeito 
de 45 anos conduzia um veí-
culo Eco Sport da cor cinza, 

teria invadido a faixa contrá-
ria e colidido com uma moto 
conduzida  pela vítima  de 31 
anos. O motociclista sofreu 
uma fratura na perna esquerda 
e foi socorrido pelo Corpo de 
Bombeiros e encaminhado à  
Santa Casa, onde ficou inter-
nado para passar  por cirurgia. 

O condutor do carro apa-
rentava sinais de embriaguez 
e foi encaminhado ao Hos-
pital Universitário onde foi 
retirado sangue para exame 
de dosagem alcoólica e depois 
conduzido  à Central de Polí-
cia Judiciária, qualificado e 
liberado.

U
m homem de 41 
anos foi detido 
pela Polícia Militar 

na noite de domingo, 16-01-
2022, suspeito de lesão cor-
poral contra um sujeito de 
22.

De acordo com boletim 
de ocorrência, a PM estava 
na Rua Raul Garcia Rodri-
gues, local este onde havia 
ocorrido o furto de R$ 
44.000,00 e duas armas de 
fogo, quando a esposa do 
morador disse que o marido 
havia ido atrás dos possí-
veis ladrões . Cerca de 30 
minutos depois  o morador 
da residência de 41 anos 
chegou com o jovem de 22 
dentro de seu carro e ambos 
adentraram ao imóvel. Os 
policiais escutaram gritaria 
e foram ver o que estava 
ocorrendo. Os PMs verifi-
caram que a vítima estaria 
interpelando o jovem sobre 
o furto. Com receio de que 
a vítima do furto agredisse 
o acusado, os policiais reti-
raram o jovem de dentro da 

casa. O rapaz não aparen-
tava lesão aparente, porém 
estava possivelmente sob 
efeito de droga.   O jovem 
disse que estava em uma 
esquina quando foi abordado 
por alguns indivíduos e inda-
gado   sobre o furto. Estes 
indivíduos teriam agredido 
o suspeito e que depois o 
mesmo havia sido colocado 
dentro do carro da vítima e 
levado até a residência  local 
do furto.

Antes de encaminhar a 
ocorrência para a Central de 

Polícia Judiciária, os policiais 
passaram com o jovem no 
médico, o qual foi medicado 
e liberado.

Na Central de Polícia 
Judiciária não ficou claro 
para a autoridade policial 
quem teria agredido o jovem. 
O delegado acionou uma 
médica legista, a qual cons-
tatou que o jovem estava 
com algumas lesões leves no 
corpo.  Sendo assim  a ocor-
rência foi registrada como 
lesão corporal e as partes 
liberadas.

D4Sign 9316e310-5d1f-4bde-9a83-93fdad56234a - 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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