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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.
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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.
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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. 
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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.
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SOLENIDADE  do CPP enaltece e 
homenageia o papel dos professores. No evento, 
Julieta Lui foi premiada como professora do ano.
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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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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.
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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.
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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.
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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).
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Após 1 ano do crime, acusados por execução de Prefeito 
em Ribeirão Bonito não foram a julgamento
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dezembro de 2020www.jornalpp.com.br

OFICIAL

Wanda 
Hoffmann será 
Secretária de 
Educação de 
São Carlos

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

PÁGINA B1

VESTIBULINHO 
Etecs e Fatecs 
divulgam lista de 
inscrições deferidas 
e indeferidas

PÁGINA A3

EVENTO

São Carlos 
conhece os 
ganhadores Natal 
Premiado ACISC

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

PÁGINA A6

PANDEMIA

Prefeitura divulga 
balanço das 
ações de combate 
a covid-19

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

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

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

CORONAVÍRUS

São Carlos 
confirma 

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

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

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

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

Página A5

REGIÃOREGIÃO
IBATÉ 

Recape 
chega à Vila 
Bandeirantes

PÁGINA A8

ITIRAPINA

Cães de 
rua atacam 
morador
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NACIONAL

UNIMED 
apresenta 
combate à 
pandemia

Página A6

MEIO-AMBIENTE

Azuaite propõe 
metas para reduzir 
poluição por ônibus

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

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

Página A3

PLANO SÃO PAULO

Comércios podem abrir 
por 8 horas diárias

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

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

Página A4

MUDANÇAS

Júlio Soldado assume 
presidência do PSC

Página A3

UFSCAR

Ex-aluna representa o 
Brasil em evento global

Página A7

ESPORTE

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

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

Página B4

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

PÁGINA B3

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

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

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

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

PÁGINA B2
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ESPECIAL 

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

PÁGINA A6

PORTO FERREIRA

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

Russomanno oficializa emenda de R$ 450 mil

ROSSIELI SOARES 
ANUNCIA R$ 60,5 MI 
PARA SÃO CARLOS
Secretário estadual de Educação destaca 
que das 6 escolas que serão construídas 
em São Carlos, 5 já foram empenhadas

O prefeito Airton Garcia acompanhou na 
manhã de ontem a visita do secretário estadual 
de Educação, Rossieli Soares, que deu início a 
vacinação de crianças de 5 a 11 anos na Escola 
Estadual ‘Atília Prado Margarido’. 

Rossieli anunciou que das 6 escolas que 
serão construídas em São Carlos, 5 já foram 
empenhadas (etapa em que o governo reserva o 
dinheiro que será pago quando o serviço estiver 
concluído). “Já empenhamos R$ 9 milhões para 
a construção de uma escola no Jardim Ipanema 
com 8 salas e capacidade para atender 560 alu-
nos; para a construção de escola com 12 salas 
no Jardim De Cresci com capacidade para 700 
alunos e investimento de R$ 12,5 milhões; de 
uma unidade no Jardim Embaré com 16 salas, 

capacidade para mil alunos e investimento de 
R$ 14,5 milhões; da escola do Novo Mundo com 
12 salas, capacidade para 800 alunos e inves-
timento de R$ 12,5 milhões e da quinta escola 
que será construída no Jockey Clube também 
com 12 salas, capacidade para 800 alunos e 
custo de R$ 12,5 milhões”, relatou.

A sexta escola ainda não foi empenhada em 
virtude dos trâmites da doação da área, mas em 
breve será aprovada.

Quanto aos pedidos para ampliação de Cen-
tros Municipais de Educação Infantil, o governo 
do Estado anunciou os empenhos para as obras 
do CEMEI Paulo Freire e do CEMEI Bento 
Prado de Almeida Ferraz Júnior.

PÁGINA A5

O vereador Malabim (PTB) 
esteve na Prefeitura, com 
os representantes da Caixa 

Econômica Federal, para a 
assinatura de oficialização da 
verba de R$ 450 mil, destinada 

pelo deputado federal Celso 
Russomanno (Republicanos). 
O recurso foi solicitado ao 

deputado por Malabim. O vere-
ador disse que a verba federal 
será aplicada em infraestrutura 

no Parque Douradinho e Jardim 
Paulistano. 

PÁGINA A3

VACINAÇÃO EM SÃO CARLOS
De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, ontem 
foram vacinadas 110 crianças de 5 a 11 anos em São Car-
los. Inicialmente estão sendo imunizadas crianças indígenas, 
quilombolas, com deficiências (PCD) e comorbidades. São 
Carlos recebeu 1.060 doses pediátricas da Pfizer para essa 
etapa. A vacinação das crianças é feita somente nas Uni-
dades Básicas de Saúde da Vila São José, Aracy, Redenção, 
Santa Felícia e Vila Isabel, das 8h às 16h.

LABORATÓRIOS/FARMÁCIAS

Procon lidera força-tarefa sobre 
preços abusivos de testes de Covid-19

 Diante dos relatos de 
preços abusivos de testes de 
Covid-19 em farmácias e labo-
ratórios, o Procon-SP, junta-
mente com a Secretaria Esta-
dual da Saúde, irá fiscalizar 

a situação em todo o Estado. 
Embora não exista regime de 
tabelamento e a lei da oferta 
e procura regule os preços, 
em hipóteses excepcionais 
de claro abuso da população 

em necessidade pode haver a 
intervenção do Estado. A dire-
tora do Procon, Juliana Cortes, 
já solicitou a fiscalização em 
São Carlos.

PÁGINA A6

São Carlos recebe 
programa estadual de 
capacitação paralímpico

São Carlos sedia até sex-
ta-feira, na Fundação Educa-
cional de São Carlos (FESC), 
cursos de capacitação do Pro-
grama de Desenvolvimento 
Paralímpico desenvolvido 
pelo governo do Estado de São 
Paulo através das secretarias 

estaduais de Esportes e Direi-
tos da Pessoa com Deficiência 
em parceria com a Prefeitura 
de São Carlos. A abertura foi 
realizada na manhã de ontem 
no campus da FESC da Vila 
Nery.

PÁGINA A3

CORONAVÍRUS

IBATÉ/
COVID-19
Testagem 
rápida passa a 
ser feita 
apenas para 
grupo de risco

PÁGINA A8

P. FERREIRA
Inscrição 
de auxílio-
transporte
para alunos 
de baixa renda

PÁGINA B1

ARARAQUARA
Atendimento 
pediátrico 
no Centro de 
Testagem do 
Hospital de 
Campanha

PÁGINA A8

ITIRAPINA
Campanha 
de doação de 
sangue será 
amanhã

PÁGINA B2

RIO CLARO
Prefeitura 
abre concurso 
para Guarda 
Municipal

PÁGINA B2
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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

Quarta-feira, 19
janeiro de 2022

Parece um tempo remoto em que os navios cruzavam os oceanos com cen-
tenas de seres humanos destinados à escravidão, para serem vendidos como 
mercadorias. Mas será que isso não ocorre mais? Infelizmente, o Relatório Global 
sobre Tráfico de Pessoas da ONU denuncia: o deslocamento de seres humanos 
para fins de exploração sexual, trabalho escravo e venda de órgãos continua cres-
cendo há mais de uma década. O principal oceano agora é a internet e muitos são 
pescados e enganados (phishing) por anúncios de empregos com salários altos e 
sem exigências de qualificações. Outros são ativamente caçados (hunting) através 
das redes sociais, a partir de perfis que se enquadrem exatamente no tipo de 
“mercadoria” buscado para a exploração sexual (maioria de mulheres e meninas) 
ou para trabalhos forçados (principalmente os homens e meninos).

Mesmo entre profissionais altamente qualificados, dependendo das regras do 
país e da região do planeta a que se destinam, grandes ofertas podem se tornar 
verdadeiras armadilhas, como por exemplo: altos ressarcimentos com “vistos” e 
“emolumentos” gastos pela empresa na contratação; a pressão para se adquirir, 
através de financiamento, bens de alto valor; e a posterior exigência de modificação 
do contrato de trabalho para salários inferiores. Tudo isso sob o risco de demissão 
se não aceitar os novos valores, e de prisão, caso torne-se inadimplente, onde a 
falta de pagamento se reverte automaticamente em encarceramento, não havendo 
liberdade de decisão. O primeiro passo para se combater situações tão infames é 
a informação. No Brasil, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) tem 
uma comissão para enfrentamento ao tráfico humano que, no biênio de 2022 e 
2023, estará focada na orientação sobre o problema através da formação e do 
diálogo. Iniciativas como essa precisam ser apoiadas localmente por toda a socie-
dade. Afinal, os dados recolhidos pela ONU em 148 países mostram que a maioria 
das vítimas é traficada para áreas geograficamente próximas de onde estavam.

Assim, situações de trabalhos precários e acomodações suspeitas, precisam 
ser denunciadas tanto na zona rural quanto na cidade. Boates, clubes, hotéis ou 
“casas” com ligações com a prostituição precisam ser fiscalizadas. O tráfico humano 
se utiliza de várias redes subterrâneas (e, em alguns lugares, na própria super-
fície) que precisam ser desmanteladas, pois submetem pessoas em situação de 
extrema vulnerabilidade social. O empobrecimento, a fome, a falta de perspectiva 
de emprego e de melhores condições de vida, são os grandes facilitadores para 
a incidência do tráfico humano e o aumento da violência.

Nesta era de globalização, o olhar local, a responsabilidade e o suporte às 
nossas próprias comunidades, tem que ser um compromisso assumido por cada 
um de nós. Não só o de fiscalização e denúncia, mas também de promoção social 
e com a dignidade humana, aqui, onde estamos. Por isso, busque informar-se sobre 
a existência de alguma associação no seu clube, na sua igreja, no seu bairro, ou 
ligada à escola do seu filho, que promova a distribuição de cestas básicas. Entida-
des que ajudem na reforma das casas de famílias mais carentes. Que dê suporte a 
moradores de rua, que sustente casas de recuperação de dependentes químicos. 
Mãos à obra! É hora de fazer com que o local, a cidade em que você vive, seja um 
pouco melhor. É digno de reconhecimento aquele que coloca a mão na consciência 
e vê que pode ser parte da solução do problema. Melhor ainda, são aqueles que 
movimentam a mão da consciência para o bolso e investem em soluções práticas 
que beneficiem aos que ele conhece e, até mesmo, aos que ignora.

*Flávio Crepaldi é colaborador da Fundação João Paulo II/Canção Nova e 
colunista do Canal Formação, no Portal: cancaonova.com 
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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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PODER SEM PUDOR

“Estou 100% confiante na reeleição do presidente” 
Ricardo Barros (PP-PR), líder do governo na Câmara dos 

Deputados

Lira terá de enfrentar lobby 
das aéreas na Câmara 
Para enfrentar as “tarifas altíssi-
mas” das empresas aéreas e outros 
maus tratos a passageiros, como 
anunciou, o presidente da Câmara, 
deputado Arthur Lira (PP-AL) terá 
que enfrentar o influente lobby do 
setor em seu próprio terreiro, que 
estes dias conseguiu, na maior 
cara-de-pau, derrubar um projeto 
que procurava garantir conforto 
maior aos passageiros. O problema 
é a fiel “bancada das aéreas”, nas 
duas casas do Congresso, sempre 
a postos para defender interesses 
do setor. 

Empresas não queriam
O deputado Walderlei Macris 
(PSDB-SP) liderou a derrubada 
do projeto prevendo espaço digno 
entre poltronas, para conforto dos 
passageiros.

Exploração imparável
Arthur Lira ficou estarrecido ao 
verificar, entre outros males, que as 
passagens aéreas no Brasil estão 
entre as mais caras do planeta. 

Olha o nível
Macris sepultou o projeto de maior 
conforto aos passageiros alegando 
que a Anac “não precisa de lei para 
editar regulamento sobre o tema”.

Manda quem pode?
Ele ignora que nada pode ser feito 
no setor público sem previsão legal. 
A Anac precisa de lei. Ou as empre-
sas continuarão dando as ordens.

Greve afeta quem abriu 
mão de até 70% do salário
É vergonhosa a ameaça de pelegos 
de 40 sindicatos do funcionalismo 
de cruzar os braços e negar servi-
ços à população que os sustenta, e 
com grande sacrifício. Uma popula-
ção que no setor privado abriu mão 
de até 70% do salário, conforme lei 
aprovada no Congresso, em troca 
de preservar o emprego, enquanto 
o setor público se recusava a dar 
sua parcela de sacrifício, com redu-
ção de jornada e salários, para que 
o Brasil enfrentasse a crise econô-
mica provocada pela pandemia.

Greve eleitoral
Os sindicatos que ameaçam supri-
mir serviços públicos dos brasileiros 
são controlados por partidos políti-
cos com candidatos a presidente.

Greve de marajás
Alguns dos pelegos que fazem 
barulho representam categorias 
cujos salários iniciais variam entre 
R$23 e R$27 mil. 

Greve de mentira
A pelegada sabe que aumento 

de 28,2% é uma mentira, porque 
gastos de governo devem ter pre-
visão no Orçamento. E não há essa 
previsão.

Faustão na Band
Nem a ameaça de greve ou a 
campanha eleitoral mobilizaram as 
conversas nos corredores e gabine-
tes do Palácio do Planalto. Ontem 
pela manhã, o tititi era a estreia do 
Faustão na Band.

Tiro no pé
Ao fazer demagogia com policiais, 
prometendo-lhes aumento, o presi-
dente Jair Bolsonaro deu aos pele-
gos o pretexto que buscavam para 
iniciar a campanha eleitoral ame-
açando a população com a greve.

São uns artistas
O Carnaval começa em 25 de feve-
reiro. Não por acaso, a pelegaga 
ameaça greve de servidores “na 
segunda quinzena” de fevereiro. 
Ninguém é de ferro, principalmente 
às custas do pagador de impostos. 

Sem aumentos em 2022
Especialista em orçamento, o 
vice Hamilton Mourão destacou 
a lorota do “aumento de 26%”. O 
Orçamento não prevê, nada feito. 
É a lei. Mourão vê dificuldade até 
de aplicar aqueles R$1,7 bilhão 
previstos.

Números brasileiros
Foram aplicadas mais de 1,5 milhão 
de doses de vacinas somente entre 
segunda e terça-feira desta semana. 
Apenas nos finais de semana a 
média de aplicação de vacinas cai à 
metade, em todo o País.

Lembra dela?
Só 4,9 milhões de vacinas de dose 
única da Johnson & Johnson foram 
aplicadas desde junho no Brasil. 
Mas o último lote das 38 milhões 
de doses contratadas será entregue 
este mês.

Retomada
A projeção da Companhia Nacional 
de Abastecimento (Conab) é que o 
Brasil produziu 47,7 milhões de 
sacas de café em 2021. Aumento 
anual de 16,8%, mas está longe 
do recorde de 63 milhões colhidas 
em 2020.

Nova presidente
Roberta Metsola, deputada conser-
vadora de Malta e nova presidente 
do Parlamento Europeu, é a pessoa 
mais jovem a chefiar o organismo. 
Completou 43 anos nesta terça 
(18), dia que assumiu o cargo.

Pergunta na rua
Quem baixar a gasolina, ganha a 
eleição?

MINISTRO CONTRA O GOVERNO
Durante a votação da medida provisória que criava no governo Lula a Secre-
taria de Ações de Longo Prazo, a Sealopra, o ministro Hélio Costa (Comuni-
cações) telefonou ao senador Wellington Salgado (PMDB-MG), seu suplente, 
para pedir voto a favor do governo. Era tarde para isso, mas o ministro não 
sabia, nem deixou Salgado falar, pedindo seu voto. Ainda ponderou, com 
ar grave: “Lembre-se, seu voto é como se eu estivesse votando.” Salgado 
respondeu, informando a rejeição da MP: “Pois então saiba que você acabou 
de votar contra o governo...”
___

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

As várias faces do negacionismo

Coinfecção ameaça o trabalhador

Flávio Crepaldi*
Tráfico humano, um crime 

que persiste 
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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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A participação afinal frustrada do número 1 do tênis profissional mundial, 
Noval Djokovic, no principal torneio da Austrália, se tornou um tema quente 
no noticiário internacional, provocou intensas polarizações e, por isso mesmo, 
pode ser uma oportunidade para compreender a complexidade das relações 
sociais e políticas de um mundo pós-pandêmico. 

Parêntesis inicial para dizer que a noção de um mundo pós-pandêmico deve 
ser compreendida num sentido mais preciso e diferente – oposto, na verdade 
– a sua significação usual. Até agora falamos de um pós-pandemia como um 
momento em que tudo voltaria a ser como antes, um retorno à normalidade. 

Tudo indica que vale a pena pensar a pandemia como um novo marco tem-
poral, indicador de mudanças qualitativas e estruturais nos valores, nas esferas 
sociais e políticas, na economia e nos modos de vida, assim como falamos em 
pós-guerra, em pós-revolução francesa ou em pós-queda do muro. 

Se nada será como antes, então também teremos que atualizar nossos 
próprios vieses de confirmação ou negação. 

As voltas novelescas do affair foram bastante divulgadas. Anti-vacina assu-
mido, como de resto outros astros do esporte, Djokovic entendeu, juntamente 
com os organizados do Australia Open, que sua condição individual mais um 
atestado médico de contaminação prévia seriam suficientes para garantir sua 
entrada num dos países com medidas mais restritivas à entrada de estrangeiros 
não vacinados.

A negativa de acesso pela imigração australiana e sua reclusão em um hotel 
para pessoas em sua condição coincidiu com uma tremenda mobilização judicial, 
esportiva e política em todo o mundo.

Havia as razões esportivas. Uma eventual vitória neste torneio do Grand 
Slam, seria a 21ª de sua carreira e faria dele o maior campeão de todos os 
tempos. Hoje há um tríplice empate em 20 títulos com o espanhol Nadal e o 
suíço Federer.

A transcendência esportiva e a enorme frustração, não apenas do tenista, 
mas de todo o interesse comercial que cercava a possibilidade do recorde ajuda 
a entender as manifestações de colegas tenistas, a favor, contra e muito pelo 
contrário. 

Fora do âmbito esportivo ocorreu a inevitável polarização. Na ponta direita 
do outro lado do planeta, Eduardo Bolsonaro elogiou o tenista que “optou pela 
liberdade e se converteu num líder mundial”. O presidente da Sérvia, Aleksandar 
Vucic, também pegou carona para dizer que se tratava de uma afronta ao país e 
declarar que este estava aberto ao tenista... que mora em Monte Carlo.

Na Austrália, pesou o fato de que o atual primeiro-ministro, Scott Morrison, 
vem perdendo a vantagem que tinha nas pesquisas frente à oposição trabalhista 
nas eleições marcadas para daqui a quatro meses. A temida reação de uma 
população que enfrentou umas das políticas de distanciamento social mais duras 
do planeta face à possibilidade de exceção para uma celebridade, obviamente 
determinou a atuação do governo. 

Até onde se sabe, Djokovic é um negacionista new age, natureba como tan-
tos filhos da geração baby boomer e não um cripto fascista. Com a repercussão 
mundial, que inevitavelmente jogou holofotes sobre a posição que tomarão a 
França, a Inglaterra e os EUA, seu ingresso nos próximos grandes campeonatos 
é uma incógnita. 

Convicções pessoais versus enormes interesses financeiros e contratos com 
patrocinadores serão os próximos capítulos da disputa que mostra que a pande-
mia veio redefinir a relação entre liberdade individual e responsabilidade social.  

Por sorte não temos um Torneio de Brasília economicamente atrativo para 
o jet set do tênis. 

*Professor Titular do Instituto de Arquitetura 
e Urbanismo da USP São Carlos.

O momento é de preocupação entre os trabalhadores, em função do 
alastramento dos casos de infecção pela variante Ômicron, da Covid-19 
e pela gripe H3N2 (influenza). Grande parte está sendo contaminada, 
inclusive pelos dois vírus simultaneamente. Nas últimas semanas, houve 
aumento de 58% de pessoas internadas em leitos de UTI, com ocupação de 
mais de 90% das enfermarias, segundo o Governo do Estado de São Paulo. 
O cenário exige mais diálogo e medidas urgentes por parte das entidades 
que defendem os trabalhadores, patronais e governos, nos três níveis. 
O governo paulista anunciou novas medidas de restrição, com obje-
tivo principal de impedir eventos com aglomerações. A princípio, 
os setores de comércio e serviço não devem ser afetados. A reco-
mendação feita pelo Estado é que eventos, como show e jogos de 
futebol, recebam 70% da capacidade total. Uma decisão acertada: 
todos devem exigir o passaporte vacinal. As recomendações valem 
para eventos públicos e privados. Outra medida de bom senso é 
que os municípios devem continuar com autonomia para decidir de 
acordo com a sua situação epidemiológica local. Cada cidade vive 
uma realidade diferente da outra, mesmo estando muito próximas. 
Os shoppings também se preparam para enfrentar essa nova onda e cogi-
tam a redução do horário de abertura das lojas. É necessário que decisões 
como essas sejam adotadas após diálogo com os trabalhadores e suas 
representações, para preservar os direitos dos comerciários e proteger sua 
saúde e segurança. Apoio a volta de uma prática que já foi adotada quando 
as primeiras ondas de Covid-19 assustaram muita gente: a medição da tem-
peratura das pessoas na porta de entrada dos estabelecimentos comerciais. 
A categoria comerciária, representada por mais de 12 milhões de traba-
lhadores em todo o Brasil, é a que mais se expõe durante uma situação 
pandêmica. Estes, para atenderem, ficam fisicamente muito próximos aos 

clientes, manuseiam dinheiro, cartões e produtos. São ações que favorecem 
o alastramento das contaminações de ambos os vírus.

Por este motivo, os sindicatos dos comerciários em todo o Brasil, suas 
Federações e a Confederação Nacional dos Trabalhadores no Comércio (CNTC) 
desenvolvem um intenso trabalho para que sejam adotadas (e mantidas) todas 
as regras de proteção à saúde dos trabalhadores em seus locais de trabalho. 
Além das medidas aqui citadas, devemos continuar mantendo importantes 
atitudes como o uso de máscaras, álcool em gel e distanciamento físico. Elas 
protegem a saúde dos trabalhadores, dos consumidores e dos próprios patrões.

Nas últimas semanas temos observado um aumento expressivo no número 
de afastamentos de trabalhadores devido à contaminação. A maioria utiliza 
transporte público superlotado, o que claramente facilita a exposição, trans-
missão e contaminação pelos vírus. Ainda não há números e estatísticas sobre 
esse aumento, mas ele é visível e prejudicam todo mundo: empresas que 
têm menos gente para atender a clientela e passam a ter menos receita; os 
comerciários, principalmente os que recebem comissionamentos e os governos 
que recebem menos impostos.

Por isso, as entidades de classe estão atuantes em suas bases sin-
dicais para que a segurança e a saúde dos trabalhadores sejam preser-
vadas nos locais de trabalho. Ao mesmo tempo, em suas redes sociais, 
estas entidades estão fazendo um trabalho de conscientização mos-
trando que os cuidados de prevenção ainda precisam ser tomados. 
É urgente haver um amplo diálogo entre trabalhadores, patrões, governos 
e instituições médicas respeitadas, em busca de soluções que preservem 
emprego, renda e a vida de todos.

 
*Luiz Carlos Motta é Deputado Federal (PL/SP) e

 Presidente da CNTC e da Fecomerciários.

Brasília, quarta-feira, 19 de janeiro de 2021.

Cláudio Humberto
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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

HISTÓRICO
Ontem, São Carlos teve um dia memorável, com 

o anúncio de volumosos investimentos na área da 
Educação pelo governo estadual. Serão mais de R$ 
60 milhões investidos em cinco novas escolas cons-
truídas, além da reforma de três escolas municipais 
e climatização de outras escolas estaduais. 

TRABALHO
A Secretária Municipal de 

Educação, Wanda Hoffmann e 
a dirigente regional de ensino, 
Debora Gonzales Blanco têm 
muitos méritos nessas conquis-
tas obtidas junto ao Secretário 
estadual de Educação, Rossieli 
Soares. Parabéns pelo trabalho!

DISPUTA
De acordo com informações, há 

uma “guerra fria” nos bastidores do 
futebol da cidade, pelo controle do 
estádio Professor Luis Augusto de 
Oliveira, o Luisão. Grêmio São-Car-
lense e São Carlos Futebol Clube 
querem gerir o estádio. 

DISPUTA 2
O patrocinador do Grêmio 

teria prometido, inclusive, pro-
mover investimentos vultosos na 
modernização do estádio, que atu-
almente é gerido pelo São Carlos. 
A conferir qual será o desenrolar 
desses fatos...

ESPORTIVO
Enquanto as diretorias bri-

gam pelo Luisão, no campo 
ambas as equipes vêm de 
desempenhos pífios nas últimas 
competições que disputaram, 
seja no profissional ou na base. 

FERIADOS
Conforme a coluna já havia 

antecipado, o ponto facultativo 
dos dias 28 de fevereiro e 01 e 
02 de março, referentes ao Car-
naval, foram inseridos na porta-
ria dos feriados e pontos facul-
tativos de 2022 da Prefeitura. 

CÓPIAS
A Prefeitura abriu uma licita-

ção para a contratação de uma 
empresa para realizar fotocó-
pias. Nos últimos meses, a 
quantidade de requerimentos 
com cópias é tão grande que 
há necessidade de ter mão-de-
-obra adicional para realizar os 
trabalhos. 

DANÇA DAS CADEIRAS
A vereadora Raquel Auxi-

liadora (PT) tem uma nova 
assessora: Kalinka Favorin. 
Nos últimos meses, houve 
uma intensa mudança de 
assessores nos gabinetes 
da Câmara. 

RETORNO
O vereador Bira (PSD) 

já retornou aos trabalhos 
normalmente. 

O parlamentar já esteve 
em vár ias reuniões em 
Secretarias e em diver-
sos bairros atendendo às 
demandas da população.

FUNCIONALISMO
O SINDSPAM deve ini-

ciar as primeiras tratati-
vas da reposição salarial 
de 2022 e demais assun-
tos pendentes ainda esta 
semana com representan-
tes da Prefeitura Municipal.
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São Carlos recebe 
programa estadual de 
capacitação paralímpico
Presidente da Câmara, Roselei, vice-prefeito, Edson Ferraz, e 
secretário estadual do Esporte lançaram programa na FESC 

S
ão Carlos sedia até a 
próxima sexta-feira 
(21), nas instalações 

da Fundação Educacional de 
São Carlos (FESC), cursos de 
capacitação do Programa de 
Desenvolvimento Paralímpico 
desenvolvido pelo Governo 
do Estado de São Paulo atra-
vés das secretarias estaduais 
de Esportes e Direitos da Pes-
soa com Deficiência em par-
ceria com a Prefeitura de São 
Carlos/FESC.

 A abertura foi realizada 
na manhã desta terça (18) 
no campus da FESC da Vila 
Nery e contou com a pre-
sença do secretário estadual 
de Esportes, Aildo Rodrigues, 
do vice-prefeito Edson Fer-
raz, do presidente da Câmara 
Municipal de São Carlos Rose-
lei Françoso, do secretário 
municipal de Esportes e Cul-
tura, Luiz Henrique Lopes, do 
presidente da FESC, Fernando 
Carvalho, além de professores 
e alunos.

 O objetivo do programa 
é se tornar a base estrutural 
para o esporte paralímpico. O 
secretário estadual de Espor-
tes anunciou que será reali-
zado no segundo semestre 
deste ano os Jogos Paralím-
picos do Estado de São Paulo 
(Paresp). “Vocês fazem parte 
deste momento histórico do 
Esporte no Estado de São 
Paulo, o esporte sendo tratado 
com inovação, com respeito, 
com qualidade e dedicação”, 
destacou Aildo Rodrigues.

 De acordo com o secretá-
rio, o governo do Estado tem 

recursos para a implantação de 
Centros de Formação Espor-
tiva. “O município escolhe a 
sua modalidade e o Governo 
do Estado estabelece um con-
vênio e transfere R$ 250 mil 
para que o município implante 
e execute o Centro”, anunciou. 
Em 2021 foram implantados 41 
Centros e há programação para 
100 novos em 2022. 

O vice-prefeito Edson Fer-
raz lembrou que essa é uma 
oportunidade única porque 
todos serão capacitados para 
poder trabalhar com o para-
desporto. “O paradesporto é 
de extrema importância pela 
participação em olimpíadas, 
paralimpíadas, em jogos mun-
diais, regionais. Em São Carlos 
não é diferente. A Prefeitura 

disponibiliza 230 bolsas atle-
tas, uma das poucas cidades 
que tem este programa. Estou 
muito feliz pelo Governo do 
Estado escolher a São Carlos 
para capacitar mais pessoas 
e oferecer novas oportunida-
des para todos”, frisou Edson 
Ferraz.

 “Essa capacitação e forma-
ção de professores e alunos é 

fundamental para incentivar 
a prática de esportes, prin-
cipalmente no esporte para-
límpico. Hoje o Governo do 
Estado dá um passo impor-
tante do ponto de vista do 
esporte e da educação, para-
béns a todos”, ressaltou o pre-
sidente da Câmara Municipal 
de São Carlos vereador Rose-
lei Françoso.

  O presidente da FESC, 
Fernando Carvalho, lembrou 
que o curso é uma oportu-
nidade para que tenhamos a 
regra fazendo parte do esporte 
e não a exceção. “O Governo 
do Estado de São Paulo junta-
mente com a Prefeitura de São 
Carlos vão oferecer por meio 
deste programa, a igualdade 
para vocês fazerem a dife-
rença”, ressaltou. 

Já o secretário municipal 
de Esportes e Cultura, Luiz 
Lopes, agradeceu ao Governo 

do Estado. “É de fundamental 
importância capacitarmos os 
estudantes, professores e os 
técnicos para que possa fazer 
a diferença na vida das pes-
soas. Desejo a todos um bom 
curso”, disse. 

Durante quatro dias, 
serão realizadas capacita-
ções com atividades teórico 
práticas aos professores de 
Educação Física da Rede 
Pública, Privada, de enti-
dades e clubes, além dos 
estudantes do último ano de 
graduação para fomentar e 
incentivar o esporte para-
límpico, nas modalidades 
de atletismo, parabadmin-
ton, goalball, tênis de mesa, 
natação, bocha, ciclismo e 
basquete em cadeira de 
rodas. As inscrições podem 
ser feitas pelo link https://
capacitacao.paralimpico.
com.br/.

VERBA

Emenda de R$ 450 mil destinada por Celso Russomanno 
a pedido do vereador Malabim é oficializada

N
a  t a rd e  d e s t a 
s e g u n d a - f e i r a 
(17), o vereador 

Malabim (PTB) esteve na 
Prefeitura Municipal de São 
Carlos, juntamente com os 
representantes da Caixa 
Econômica Federal, para a 
realização da assinatura de 
oficialização da verba no 
valor de R$ 450 mil desti-
nada  pelo deputado federal 
Celso Russomanno (Repu-
blicanos). O recurso foi 
solicitado ao deputado por 
Malabim.

 Malabim afirmou que a 
verba federal será aplicada   
em infraestrutura (reca-
peamento e pavimentação 
asfáltica) nos bairros Resi-
dencial Parque Douradi-
nho e Jardim Paulistano. O 
parlamentar observou que 
algumas ruas dos bairros   
estão em más condições, 
com buracos  e até princí-
pios de erosões, causando 

prejuízo ao trânsito e risco 
de acidentes.

  Malabim destacou que 
o deputado federal Celso 
Russomanno tem sempre se 
empenhado em ajudar São 
Carlos, por meio de emendas 
parlamentares que destinam 
recursos para obras e servi-
ços necessários na cidade.

  O vereador agradece 
muito ao deputado, ao pre-
feito Airton Garcia e ao 
vice-prefeito Edson Ferraz 
pelo apoio prestado e agili-
dade no processo. Malabim 
ainda reafirmou mais uma 
vez seu compromisso em 
busca de recursos e melho-
rias para a cidade.
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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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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 
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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.
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O mercado financeiro 
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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.
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a cotação do dólar para o final 
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5,14. Para o m de 2021, o BC 
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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. 
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das, sem impacto para outros 
programas do governo. Por 
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verbas, o crédito suplementar 
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de uma dívida de US$ 390 
milhões com a ONU para 
não ser afetado.
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em relação a até onde ir no 
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mostrou um resumo das 
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O presidente do BOJ, Ha-
ruhiko Kuroda, disse que a 
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ros, e, em vez disso, focará no 
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Mas alguns membros do 
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deflação, o BOJ deve avaliar 
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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%.

Quarta-feira, 19
janeiro de 2022

Rossieli Soares anuncia investimentos 
de R$ 60,5 milhões para São Carlos
Secretário estadual de Educação anunciou que das 6 escolas que serão construídas em São Carlos, 5 já foram empenhadas

O 
prefeito Airton 
Garcia acompa-
nhou na manhã 

desta terça-feira (18) a visita 
do secretário estadual de 
Educação, Rossieli Soares, 
que deu início a vacinação 
de crianças de 5 a 11 anos na 
Escola Estadual Atília Prado 
Margarido, unidade esco-
lar que passa por reforma 
com recursos do Programa 
Dinheiro Direto na Escola 
(PDDE). 

Acompanhados da dire-
tora regional de Ensino, 
Débora Costa Blanco, e da 
secretária municipal de Edu-
cação, Wanda Hoffmann, o 
secretário estadual e o pre-
feito acompanharam a vaci-
nação de crianças indígenas 
e com comorbidades. 

Pietro (9 anos), Kaila 
(11 anos), Nicoli (11 anos) 
e Julieli (6 anos) foram 
imunizados pela equipe da 
Unidade Básica de Saúde do 
Santa Felícia, porém a pri-
meira criança vacinada em 
São Carlos nesta terça-feira 
(18) foi Jean César, 10 anos, 
na UBS da Vila São José.

“É muito bom ver essas 
crianças recebendo a vacina 
contra a COVID-19, espero 
que todos os pais tenham a 
consciência da importân-
cia dessa proteção para os 
seus filhos. A imunização 
é indispensável para redu-
zirmos a transmissão, em 
particular por enfrentarmos 
o surgimento de uma nova 
variante”, disse o prefeito 
Airton Garcia.

Na sequência, o secretário 

Rossieli Soares recebeu a 
imprensa no Paço Munici-
pal quando fez anúncios do 
PAINSP (Plano de Ações 
Integradas do Estado de São 
Paulo), novo formato de 
parceria com os municípios, 
que tornou a transferência 
de recursos técnicos, mate-
riais e financeiros mais ágil 
e desburocratizada.

O secretário anunciou 
que das 6 escolas que serão 
construídas em São Carlos, 5 
já foram empenhadas (etapa 
em que o governo reserva 
o dinheiro que será pago 
quando o serviço estiver 
concluído). “Já empenha-
mos R$ 9 milhões para a 
construção de uma escola no 
Jardim Ipanema com 8 salas 
e capacidade para atender 
560 alunos; para a constru-
ção de escola com 12 salas 
no Jardim De Cresci com 

capacidade para 700 alunos 
e investimento de R$ 12,5 
milhões; de uma unidade no 
Jardim Embaré com 16 salas, 
capacidade para mil alunos 
e investimento de R$ 14,5 
milhões; da escola do Novo 
Mundo com 12 salas, capaci-
dade para 800 alunos e inves-
timento de R$ 12,5 milhões 
e da quinta escola que será 
construída no Jockey Clube 
também com 12 salas, capa-
cidade para 800 alunos e 
custo de R$ 12,5 milhões”, 
relatou Rossieli Soares, lem-
brando que a sexta escola 
ainda não foi empenhada 
em virtude dos trâmites da 
doação da área, mas que em 
breve também será aprovada.

Quanto aos pedidos para 
ampliação de Centros Muni-
cipais de Educação Infantil 
(CEMEIS), o Governo do 
Estado também anunciou 

os empenhos para as obras 
do CEMEI Paulo Freire e 
do CEMEI Bento Prado de 
Almeida Ferraz Júnior.

“Também vamos espe-
rar o município registrar no 
PAINSP a solicitação e o pro-
jeto da construção de uma 
creche no distrito de Santa 
Eudóxia para a liberação dos 
recursos”, disse Rossieli.

A diretora regional de 
Ensino, Débora Costa Blanco, 
afirmou que a próxima etapa 
inclui os processos licitató-
rios para a construção de 
cada escola. “Estado vai 
repassar os recursos, a Pre-
feitura vai licitar, executar 
as obras e nós vamos admi-
nistrar as unidades escolares 
depois de prontas, ou seja, 
as escolas continuam sendo 
estaduais”, finaliza a dire-
tora agradecendo a parceria 
da Prefeitura para que essas 

obras fossem aprovadas.
D é b o r a  c o m e n t o u , 

ainda, que depois de pron-
tas, cada uma das escolas 
deve contratar de 60 a 100 
servidores para entrar em 
funcionamento.

Para a secretária de Edu-
cação, Wanda Hoffmann, 
que na coletiva representou 
o prefeito Airton Garcia, essa 
parceria com o Estado ajuda 
muito nas demandas do 
município no atendimento 
tanto às crianças do ensino 
infantil, quanto aos estudan-
tes dos ensinos fundamental 
e médio. “Hoje avançamos 
mais uma etapa. Agradece-
mos ao secretário Rossieli 
Soares pela confiança no 
nosso trabalho e também por 
atender as reivindicações da 
rede municipal de ensino”, 
disse a secretária municipal 
de Educação.

“Hoje é um dia que deve 
entrar para a história de São 
Carlos porque estamos efeti-
vando uma parceria entre a 
Prefeitura e o Estado que irá 
viabilizar de pronto 5 novas 
escolas em bairros periféri-
cos de São Carlos. Agradeço 
todo o empenho do secretá-
rio Rossieli e da sua equipe, 
em especial da Débora, pela 
atenção e agilidade nas libe-
rações. É fundamental agra-
decer ainda todos os verea-
dores que se empenharam 
em aprovar esses convênios 
em uma sessão extraordi-
nária na véspera do Natal”, 
ressaltou o presidente da 
Câmara Municipal, Roselei 
Françoso.

João Muller, secretário 
de Obras Públicas, garantiu 
que a documentação da sexta 
escola já foi disponibilizada 
no PAINSP e a escola será ser 
construída no Eduardo Abdel-
nur. “Já alimentamos o sistema 
e certamente a documenta-
ção será aprovada. Como é 
um volume muito grande de 
recursos e de obras, nos próxi-
mos dias vamos no FDE para 
entender exatamente como 
vai ser o processo, depois que 
o repasse de recursos ocorrer 
e também sobre os editais das 
licitações”.

A Secretaria Estadual 
de Educação vai investir 
mais R$ 2,4 milhões em São 
Carlos, sendo R$ 700 mil 
na cobertura da quadra de 
esportes da Escola Eugê-
nio Franco e R$ 1,7 milhão 
na climatização de outras 6 
escolas estaduais.

Roselei agradece Rossieli pelos 
investimentos de R$ 60 milhões 
na construção de 5 escolas

 

Pleiteada pelo presidente da Câmara 
em outubro, Santa Eudóxia também 
deve receber uma nova creche, 
segundo o secretário estadual

 O presidente da Câmara 
Municipal de São Carlos, 
vereador Roselei Françoso 
(MDB), acompanhou a agenda 
do secretário estadual de Edu-
cação, Rossieli Soares, em São 
Carlos e Ibaté. Outras autori-
dades, como o prefeito Airton 
Garcia, o vice-prefeito Edson 
Ferraz, os vereadores Gus-
tavo Pozzi, Azuaite Martins, 
Dé Alvim e André Rebello, e 
secretários municipais tam-
bém acompanharam parte da 
agenda.

 Na escola estadual Atília 
Prado Margarido, as autorida-
des deram início à vacinação 
infantil. O jovem indígena Pie-
tro dos Santos Ribeiro, 9 anos, 
foi o primeiro a receber a dose 
da vacina contra Covid 19 no 
Atília. Em São Carlos, Jean 
César, 10 anos, foi a primeira 
criança vacinada na UBS da 
Vila São José.

 As autoridades seguiram 
até o Paço Municipal para uma 
coletiva de imprensa e assina-
tura do plano de trabalho para 
a construção de cinco escolas 
do Estado no município de 

São Carlos. O acordo começou 
a ser discutido em outubro de 
2021 em uma reunião entre o 
presidente da Câmara Roselei, 
o prefeito Airton, a dirigente 
regional de Ensino Débora 
Gonzalez e a assessoria do 
secretário Rossieli.

 Inicialmente, para a cons-
trução das cinco escolas esta-
duais serão investidos R$ 60,5 
milhões por meio de um novo 
formato de parceria, o Estado 
empenha os recursos e a Pre-
feitura executa a licitação e as 
obras.

  “Já empenhamos R$ 9 
milhões para a construção 
da escola no Jardim Ipanema 
com 8 salas e capacidade 
para atender 560 alunos; 
para a construção de escola 
com 12 salas no Jardim De 
Cresci com capacidade para 
700 alunos e investimento de 
R$ 12,5 milhões; de uma uni-
dade no Jardim Embaré com 
16 salas, capacidade para mil 
alunos e investimento de R$ 
14,5 milhões; da escola do 
Novo Mundo com 12 salas, 
capacidade para 800 alunos 

e investimento de R$ 12,5 
milhões e da quinta escola 
que será construída no 
Jockey Clube também com 
12 salas, capacidade para 800 
alunos e custo de R$ 12,5 

milhões”, relatou Rossieli 
Soares. A sexta escola ainda 
não foi empenhada em vir-
tude dos trâmites da doação 
da área, o que deve acontecer 
em breve.

 O secretário estadual de 
Educação disse ainda que o 
Estado também deve liberar 
a construção de uma nova 
creche no distrito de Santa 
Eudóxia. O pedido foi feito 

por meio de ofício pelo vere-
ador Roselei Françoso em 
outubro de 2021 durante a 
primeira reunião realizada 
na Secretaria de Educação, 
em São Paulo. “É motivo 
de comemoração essa fala 
porque o distrito merece 
essa atenção, o secretário de 
Obras João Muller irá provi-
denciar a área e a inscrição 
no programa estadual”, enfa-
tizou Roselei.

  Para o presidente da 
Câmara a efetivação do acordo 
entre a Prefeitura e o Estado 
na construção de cinco novas 
escolas, que irá beneficiar 
quase 4 mil alunos, é um 
marco histórico para São Car-
los. “Graças ao esforço e união 
de uma série de forças políti-
cas São Carlos e sua gente está 
se beneficiando de mais esco-
las, mais educação”, frisou o 
parlamentar.

 “Enquanto presidente da 
Câmara e representante do 
nosso povo agradeço todas 
as autoridades, ao secretário 
Rossieli, à Débora Gonzalez, 
dirigente regional, e especial-
mente a todos os vereadores 
que se reuniram nas véspe-
ras do Natal para aprovarmos 
os convênios que permiti-
ram essa assinatura, muito 
obrigado”.

 
IBATÉ 
Após o almoço, as autori-

dades seguiram para a escola 
estadual Dr. Álvaro Guião 
para uma reunião com os dire-
tores de escolas públicas, pri-
vadas, com o diretor da Uni-
cep e secretários de Educação 
dos municípios da região. Na 
sequência a comitiva foi até o 
município de Ibaté para reu-
niões com o prefeito José Luiz 
Parella e visita a escola.

JARDIM ITAMARATI

Vereador Bira solicita rampa 
de acesso para ponto de ônibus de rua

GUARDA MUNICIPAL

Audiência pública 
na Câmara discutirá 
escala de trabalho

A 
Câmara Munici-
pal de São Carlos 
real izará  nesta 

quinta-feira (20) às 18h uma 
audiência pública para dis-
cutir assuntos relacionados à 
“Escala de Trabalho da Guarda 
Civil Municipal”.

O evento, solicitado pelo 
vereador Paraná Filho, será 
realizado na Sala das Sessões 
do Edifício Euclides da Cunha, 
sede do Legislativo.

A audiência será transmi-
tida ao vivo pelo canal 8 da 
NET, pela Rádio São Carlos 
AM 1450 e online pelo Face-
book, Youtube e site oficiais 
da Câmara.

A população também 
poderá participar de forma 
online, por meio do link da 
plataforma do Zoom abaixo:

https://us06web.zoom.
us/j/82178841108?pwd=-
L2hhYmZ1L21aZ05wVzlldT-
VMR0NVQT09

 
SERVIÇO:
Audiência Pública: “Escala 

de Trabalho da Guarda Civil 
Municipal”

D a t a :  2 0 / 0 1 / 2 0 2 2 
(quinta-feira)

Horário: 18 horas
Local: Edifício Euclides da 

Cunha – Rua 7 de Setembro, 
2078 – Centro.

N
a tarde desta segun-
da-feira (17), o 
ve re a d o r  B i r a 

(PSD) esteve no bairro Jardim 
Itamarati acompanhado pelo 
morador Fabiano Antônio 
Ferri, que procurou o parla-
mentar para solicitar a insta-
lação de uma rampa de acesso 
para cadeirantes na calçada da 
rua Erasmo Lopes Osores.

O morador, que é cadei-
rante, destacou que no local 
não existe nenhum acesso 
desse tipo, o que dificulta 
muito o deslocamento de 
cadeirantes que precisam 
fazer uso do transporte 
público. Fabiano ressaltou 
ainda a necessidade de uma 
cobertura para o ponto de 
ônibus.

Na ocasião, o vereador 
Bira esteve acompanhado do 
diretor da Secretaria Muni-
cipal da Pessoa com Defi-
ciência e Mobilidade Redu-
zida, Matheus da Silva Giolo, 
para fazer a avaliação da 
solicitação. 

O vereador destacou que 
o artigo 46 da Lei Federal nº 
13.146 de 2015, que regula-
mentou a NBR 9050 (norma 
referente à acessibilidade 
a edificações, mobiliário, 

espaços e equipamentos 
urbanos), garante o direito 
ao transporte e à mobilidade 
da pessoa com deficiência ou 
com mobilidade reduzida com 
igualdade de oportunidades às 
demais pessoas, por meio de 
identificação e de eliminação 
de todos os obstáculos e bar-
reiras ao seu acesso.

Na Câmara Municipal, 
Bira é secretário da Comissão 
da Pessoa com Deficiência e 
Mobilidade Reduzida. Além 
disso, o vereador sempre 
lutou pelos direitos dos defi-
cientes mesmo antes de assu-
mir um mandato.

“Recebemos o contato 
do Fabiano e fiz questão de 
estar no local, com o dire-
tor da Secretaria Municipal 
da Pessoa com Deficiência 
e Mobilidade Reduzida, o 
Matheus, para mostrar a 
dificuldade que os cadeiran-
tes têm para pegar o circular 
nesta rua, pela falta de uma 
rampa de acesso, por isso 
vamos lutar junto à Secreta-
ria e também junto às Secre-
tarias de Trânsito e de Obras 
para que seja construída uma 
e também para que seja ins-
talada a cobertura do ponto 
de ônibus”, declarou Bira.
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Lucão Fernandes questiona Saúde sobre 
Campanha de Vacinação contra a Covid-19
“Queremos saber se São Carlos está preparado para essa vacinação”, destacou o vereador

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

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

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

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

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

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

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

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

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

para essa vacinação”, destacou 
Lucão.

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

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

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

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

DIVULGAÇÃO

PLANO SÃO PAULO 

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

AUXÍLIO EMERGENCIAL 

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

POR ELAINE PATRICIA CRUZ –
AGÊNCIA BRASIL 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ROVENA ROSA/AGÊNCIA BRASIL

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

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

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

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

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

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

POBREZA
Após o Fundo Monetário 

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

Segundo o estudo, isto re-
presentará 26,2% da população. 
Em setembro deste ano, mês 
seguinte à redução do valor do 
auxílio pela metade, tal percen-
tual ficou em 18,3%.
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Covid-19: esclareça as principais dúvidas 
sobre a vacinação de crianças no Brasil

Médica pediatra e infectologista do Sistema Hapvida, 
Sílvia Fonseca, tira as principais dúvidas dos pais

Médica pediatra e infectologista do 
Sistema Hapvida afirma que a vacina é 
necessária e segura para a faixa etária 
entre 5 e 11 anos

A 
v a c i n a ç ã o  d a s 
crianças entre 5 e 
11 anos no Brasil 

começou. Ao todo, o País deve 
receber 4,3 milhões de doses 
de vacina infantil da Pfizer 
contra a Covid-19 em janeiro. 
Para fevereiro, a expectativa é 
que sejam entregues mais 7,2 
milhões de doses e, em março, 
mais 8,4 milhões de imunizan-
tes para o esquema vacinal das 
crianças, que é composto por 
duas doses, com intervalo de 
oito semanas.

A médica pediatra e infec-
tologista do Sistema Hapvida, 
Sílvia Fonseca, tira as prin-
cipais dúvidas dos pais, com 
relação à vacinação e garante 
que a vacina é realmente 
necessária para os pequenos. 
Confira:

A VACINA É 
REALMENTE 
NECESSÁRIA 
PARA CRIANÇAS?
Sim. Apesar de que as 

crianças, em sua maioria, têm 
quadros mais leves da infec-
ção pelo SARS-CoV 2. Com o 
passar dos meses destes dois 
últimos anos pudemos regis-
trar um número expressivo de 
mortes em crianças também. 

Só no Estado de São Paulo 
já foram registrados mais de 
170 óbitos de crianças entre 
0 anos a 10 anos, sendo que 
35% delas não apresentavam 
comorbidades. Além disso, 
há a síndrome inflamatória 
multissistêmica (SIM), uma 
condição grave que necessita 
de hospitalização e, muitas 
vezes, Unidade de Terapia 
Intensiva. O Estado de São 
Paulo, no período de janeiro 
de 2020 a dezembro de 2021, 
confirmou 337 casos de SIM, 
sendo 229 casos com evolução 
a alta/cura, 23 com evolução 
ao óbito e 85 permanecem 
com desfecho em aberto; no 
Brasil de abril de 2020 a 27 
de novembro de 2021 foram 
notificados 1.412 casos con-
firmados de SIM temporal-
mente associada à Covid-19 
em crianças e adolescentes 
de 0 a 19 anos, sendo que, 85 
evoluíram para óbito (letali-
dade de 6%).

Não sabemos quantas 
crianças desenvolveram 
COVID longa, que é a manu-
tenção de sintomas após 
quatro semanas da infecção 
aguda; estes sintomas podem 
variar de febre, cansaço, falta 
de concentração e falta de ar.

E como a pandemia não 
dá tréguas, principalmente 
com o surgimento periódico 
de novas variantes muito 
transmissíveis, nossos peque-
nos estão em risco de terem 
COVID grave e COVID longa.

Outros aspectos importan-
tes é que as crianças, mesmo 
pouco sintomáticas ou assin-
tomáticas, podem transmitir 
a infecção para pessoas com 
fatores de risco (por exemplo, 
avós e bisavós), perpetuando 
o sofrimento das famílias.

Além disso, a vacinação da 
faixa etária entre 5 e 11 anos 
vai proteger as crianças meno-
res que não podem receber a 
vacina e vai permitir que as 
crianças não fiquem doentes e 
possam participar da escola e 
demais atividades tão impor-
tantes para o desenvolvimento 
das crianças.

 
A VACINA É 
REALMENTE SEGURA
 PARA CRIANÇAS?
Sim. Antes das vacinas 

serem liberadas para crian-
ças nos Estados Unidos, tes-
tes rigorosos de segurança 
foram feitos com a vacina 
da Pfizer envolvendo milha-
res de crianças. Até agora, 
estima-se que pelo menos 
oito milhões de doses foram 
aplicadas em crianças desta 
faixa etária entre 5 e 11 
anos, com efeitos colaterais 
brandos e nenhuma morte 
atribuída à vacina. A vacina 

para a vacinação das crianças, 
com agulhas apropriadas para o 
público infantil.

 A CRIANÇA PODE 
PARAR DE USAR 
MÁSCARA DEPOIS DE
 TOMAR A VACINA?
Não. Assim como com os 

adultos a máscara deve ser 
usada por todos, acima de 2 
anos de idade, pois mesmo vaci-
nadas, as crianças ainda podem 
ter infecção ainda que leve, 
mas transmissível. Importante 
ressaltar que as vacinas prote-
gem contra a doença que leva 
à hospitalização, necessidade 
de oxigênio, CTI e morte, mas 
não impedem completamente 
as infecções leves. Enquanto 
o vírus estiver circulando no 
mundo temos que usar todas 
as barreiras possíveis: vacina, 
máscara, distanciamento social 
e álcool em gel.

 A COVID-19 VAI 
ACABAR UM DIA?
Esperamos que sim. Mas, 

o mundo todo tem que ser 
vacinado. Infelizmente, temos 
notícias de que os países mais 
pobres não conseguiram imu-
nizar a maioria da sua popula-
ção e isso propicia uma grande 
replicação viral nos não vacina-
dos e a possibilidade de varian-
tes cada vez piores. Quando 
todos estivermos vacinados 
a esperança é que sim, que 
a Covid-19 seja apresentada 
somente em aulas de história.

Coronavac, ainda não libe-
rada para crianças no Brasil, 
mas usada em muitos paí-
ses, como a China e Chile, 
teve um efeito excelente na 
prevenção da doença, sem 
eventos adversos graves. 
Uma segunda análise do 
CDC tornada pública avaliou 
cerca de 700 hospitalizações 
por covid-19 entre crianças 
e adolescentes nos EUA. A 
principal conclusão foi que 
entre 77,9% das crianças 
e adolescentes internados 
com Covid-19 aguda, apenas 
0,4% dos pacientes em idade 
vacinável haviam recebido o 
esquema vacinal completo.

 A VACINA DAS 
CRIANÇAS VAI 
SER DIFERENTE DA 
DOS ADULTOS?
Ela é feita da mesma maneira, 

usando esta segura tecnologia de 
“RNA mensageiro”, que permite 
que a vacina nunca se trans-
forme em vírus vivo. Porém, 
tem doses menores, pois o 
sistema imune das crianças se 
mostrou muito eficiente para 
produzir anticorpos (91% de 
eficácia) mesmo com uma dose 
muito menor (cerca de 1/3 
menor). Para não ter confusão, 
o frasco é diferente, com tampa 
de outra cor, e o Ministério da 
Saúde propõe locais diferentes 

COVID-19
Procon lidera força-tarefa sobre preços 
abusivos de testes em laboratórios e farmácias

Diretora do Procon, Juliana Cortes, afirmou que 
São Carlos já solicitou fiscalização

D
iante dos relatos de 
preços abusivos de 
testes de COVID-19 

em farmácias e laboratórios, o 
Procon-SP, juntamente com a 
Secretaria Estadual da Saúde, 
irá fiscalizar a situação em 
todo o Estado. Embora não 
exista regime de tabelamento 
e a lei da oferta e procura 
regule os preços, em hipóteses 
excepcionais de claro abuso 

da população em necessidade 
pode haver a intervenção do 
Estado. 

A atuação das equipes 
acontecerá em duas frentes: à 
distância e presencialmente. 
Os fiscais do Procon-SP 
notificarão os laboratórios 
e farmácias a comprovar, 
por meio de notas fiscais 
de compra do produto e 
venda ao consumidor, os 

preços praticados nos últi-
mos meses. 

A partir da análise dos 
documentos será possível 
estabelecer se houve aumen-
tos abusivos. Os locais tam-
bém serão alvo de diligências. 
Fornecedores que agirem de 
forma incorreta poderão ser 
punidos nos termos do Código 
de Defesa do Consumidor.

De acordo com a diretora 

do Procon, Juliana Cortes, São 
Carlos já solicitou a fiscaliza-
ção no município, uma vez 
que esta fiscalização será rea-
lizada exclusivamente pelos 
fiscais da Fundação Procon 
SP, e dos núcleos regionais. 

Os consumidores podem 
fazer as denúncias direta-
mente no site da Fundação 
Procon no www.procon.sp.
gov.br.

RECURSOS HÍDRICOS 

Lei que cria Política Estadual completa 30 anos
Integrado de Gerenciamento 
(SIRGH), cabe ao Estado 
assegurar meios financei-
ros e institucionais para 
atender a Constituição pau-
lista na gestão dos recursos 
hídricos. Entre as diretrizes 
da norma estão a utilização 
racional dos recursos hídri-
cos, superficiais e subterrâ-
neos, garantindo o uso prio-
ritário para o abastecimento 
das populações; proteção 
das águas contra ações que 
possam comprometer o seu 
uso atual e futuro; e a defesa 
contra eventos hidrológicos 
críticos, que ofereçam riscos 
à saúde e à segurança pública 
assim como prejuízos econô-
micos e sociais.

A 
Lei 7.663/91, que 
trata da Política 
Estadual de Recur-

sos Hídricos, completou 30 
anos em meio a desafios no 
setor. O principal deles é a 
crise hídrica, agravada pelas 
mudanças climáticas e das 
chuvas. Em razão disso, inclu-
sive, o presidente da Assem-
bleia Legislativa do Estado 
de São Paulo, deputado Car-
lão Pignatari, criou em 2021 
uma iniciativa exclusiva para 
acompanhar as ações do 

governo no combate à falta de 
água -bem fundamental para a 
vida humana.

A Política Estadual de 
Recursos Hídricos busca 
garantir água em padrões 
adequados para os consumi-
dores atuais e das próximas 
gerações. Em 2014, São Paulo 
viveu uma situação atípica 
com a falta de chuvas e tem-
peraturas acima do esperado, 
afetando os reservatórios do 
Estado. De lá pra cá, medi-
das foram tomadas para que 

a população não fique nova-
mente sem água, como a 
transposição de água da bacia 
do rio Paraíba do Sul, campa-
nhas para redução do desper-
dício e parcerias para acelerar 
as obras.

O deputado Carlão Pigna-
tari alertou para o nível dos 
reservatórios que abastecem 
as regiões do Estado e desta-
cou a necessidade de econo-
mizar água, mas levando em 
consideração a necessidade 
de cuidados de higiene para 

evitar a disseminação de 
doenças contagiosas. “Pre-
cisamos tomar consciência 
e utilizar esse recurso natu-
ral com sabedoria, evitando 
ao máximo o desperdício, e 
por isso temos uma série de 
ações aqui no Parlamento 
para economizar água e 
outros recursos.  Entre-
tanto não podemos esque-
cer da situação que estamos 
enfrentando, e não deixar 
de lavar as mãos e tomar os 
devidos cuidados de higiene 

para mitigar a transmissão 
da Covid-19 e outros vírus 
como o da gripe”, disse.

Além de assegurar a qua-
lidade e a garantia da água 
para a população paulista, a 
Política Estadual de Recursos 
Hídricos, criada na Alesp, 
tem como objetivo compa-
tibilizar o gerenciamento 
dos recursos hídricos com o 
desenvolvimento regional e a 
proteção do meio ambiente.

De acordo com a lei, 
por intermédio do Sistema 
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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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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%.

Quarta-feira, 19
janeiro de 2022

DIÁRIO DA COVID-19 NA REGIÃO:
São Carlos
Casos: 31.537

Mortes: 550

Araraquara
Casos: 40.386

Mortes: 612

Descalvado:
Casos: 5.968
Mortes: 85

P. Ferreira:
Casos: 10.281
Mortes: 193

Ibaté:
Casos: 5.008
Mortes: 100

Itirapina:
Casos: 1.915
Mortes: 45

Dourado*:
Casos: 1.000
Mortes: 19

R. Bonito*:
Casos: 1.085
Mortes: 29

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

Testagem rápida de Covid-19 passa a ser 
realizada apenas para grupo de risco
Pacientes sintomáticos que não são do grupo de risco terão coleta de RT/PCR enviados ao Instituto Adolfo Lutz

A
ssim como tem 
acontecido nas 
grandes capitais, a 

Prefeitura de Ibaté informa 
que a partir desta terça-feira 
(18), passou a priorizar a 
testagem rápida de Covid-19 
apenas para pessoas do grupo 
de risco.

De acordo com a Secre-
taria Municipal da Saúde, o 
diagnóstico para os pacien-
tes sintomáticos que não são 
do grupo de risco agora será 
realizado através da coleta de 
exame RT/PCR e enviado ao 
Instituto Adolfo Lutz (IAL), 
em Ribeirão Preto, após ava-
liação médica. “O exame deve 
ser coletado já no primeiro dia 
de sintomas e enviado ao IAL”, 
explica Elaine Sartorelli Bre-
anza, secretária municipal da 
Saúde.

A mudança se deu por 
conta do alerta de entidades 
que representam serviços de 
saúde sobre a possibilidade 
de desabastecimento de testes 
de Covid-19. Uma pesquisa 
recente aponta que 92% dos 
laboratórios consultados tive-
ram um aumento de 100% na 
demanda por testes nos últi-
mos dias, enquanto 22,5% dos 
laboratórios relatam ter esto-
que de testes para até 21 dias.

“Estamos vivendo um apa-
gão de material. Há um ano 
atrás, o Sindhosp também pre-
viu e começou a fazer enque-
tes sobre a falta de oxigênio 
e a falta de materiais para a 
Covid-19. Está fazendo com 
que as entidades prevejam 

o uso racional dos kits, para 
poder ampliar por mais tempo 
o uso para quem mais pre-
cisa”, afirmou o coordenador 
do comitê de laboratórios do 
Sindhosp, Luiz Fernando Fer-
rari, que defendeu adotar um 
uso racional dos testes.

O prefeito de Ibaté, José 
Luiz Parella, afirma que já 
orientou a Secretaria Munici-
pal da Saúde adquirir a quan-
tidade necessária de testes. 
“Não temos problemas de 
ordem financeira e sim a falta 
desses testes no mercado. 
Ainda temos uma quantidade 
razoável para atender a popu-
lação que tem mais risco de 
sofrer, ser hospitalizada e ter 
problemas maiores com essa 
doença, mas dependemos dos 
fabricantes”, disse.

Pertencem ao grupo de 
risco: gestantes e puérpe-
ras;indivíduos com comor-
bidades;profissionais de saú-
de;população em situação 
de rua; crianças; idosos; e 
portadores de necessidades 
especiais. 

Há grande demanda por 
testes de Covid-19 também 
nas farmácias. Em uma dro-
garia na Avenida São João, os 
funcionários informaram que 
a procura por testes rápidos 
aumentou significativamente 
nos últimos dias. “Criamos 
uma central de agendamentos 
e estamos realizando de 20 a 
30 testes por dia, porém, esse 
agendamento deve ser dimi-
nuído devido à falta de testes”, 
explicou a funcionária.

ARARAQUARA
Centro de Testagem no 
Hospital de Campanha 
conta agora com 
atendimento pediátrico

A 
Prefeitura Munici-
pal de Araraquara, 
por meio da Secre-

taria de Saúde, informa que a 
partir de segunda-feira, 17 de 
janeiro, o Centro de Referên-
cia de Testagem para Covid-
19, instalado no Hospital de 
Campanha, passou a contar 
com atendimento pediátrico, 
que é oferecido diariamente, 
das 7h às 19h, para crianças 
assintomáticas ou com sinto-
mas leves. Já as crianças com 
sintomas graves como can-
saço, febre persistente e falta 
de ar devem ser conduzidas à 
UPA Central, localizada na Via 
Expressa.

O Centro de Referência de 
Testagem para Covid-19 foi 
criado no início deste mês de 
janeiro para reforçar a estru-
tura de testagem implantada 
em outras 8 unidades de 
saúde do município. O local 
funciona das 7h às 19h, todos 
os dias, inclusive aos sábados 
e domingos. É obrigatória 
apresentação de CPF e com-
provante de endereço.

Além do Centro de Testa-
gem, a população pode buscar 
testes em quatro quiosques 
que estão atendendo das 9 
às 13 horas em tendas ins-
taladas nos postos de saúde 
do Jardim Cruzeiro do Sul, 

Marivan, Parque São Paulo 
e Jardim Brasília, com 100 
testes diários em cada uma, e 
em outras 4 unidades de saúde 
que estão atendendo em horá-
rio estendido, das 17h às 20h, 
no Jardim Paulistano, Cecap, 
Selmi Dei I, Cruzeiro do Sul e 
Santa Angelina, também com 
100 senhas por dia.

Também está mantido o 
atendimento de sintomáticos 
no polo de triagem da UPA da 
Vila Xavier e o atendimento 
de crianças com até 12 anos 
com sintomas gripais na UPA 
Central; ambos 24 horas, 
todos os dias.

O Centro de Referência 
de Testagem tem cobertura 
de transporte coletivo com as 
linhas Sachs, Atacadão e São 
José/ Santa Angelina, com 
itinerário parcialmente rea-
dequado, saindo do Terminal 
de Integração.

ISOLAMENTO
A Secretaria de Saúde 

alerta ainda que após o perí-
odo de término de isolamento, 
não é necessário repetir o 
teste para retomar atividades. 
Caso o usuário apresente sin-
tomas como febre, tosse per-
sistente ou falta de ar ao final 
do isolamento, é preciso pro-
curar atendimento médico.
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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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Secretaria de Cultura realiza evento

PORTO FERREIRA

Auxílio-transporte para estudantes de 
baixa renda tem inscrições abertas
Interessados no benefício podem fazer suas inscrições entre 24 de janeiro e 4 de fevereiro

PORTO FERREIRA 2

Inscrições para mutirão de castração 
de cães e gatos prosseguem até dia 31

A 
Comissão de Ava-
liação para Con-
cessão de Auxílio 

Financeiro informa que os 
estudantes de nível superior, 
técnico e profissionalizante 
interessados no benefício 
do auxílio-transporte podem 
fazer suas inscrições entre 
os dias 24 de janeiro e 4 de 
fevereiro.

O pagamento do trans-
porte dos estudantes de baixa 
renda foi estabelecido pela 
lei municipal 3.175/2015 e 
regulamentado pelo decreto 
525/2017.

Primeiramente, os alunos 
deverão comparecer à rua 
João Mutinelli, 545, Centro, 
próximo ao Posto do INSS, 
para fazer o Cadastro Único, 
que tem como requisito renda 
familiar de até 3 salários 
mínimos.

Após fazer o Cadastro 
Único, para concluir a ins-
crição do auxílio, o interes-
sado deverá comparecer à 
avenida Nicolau de Vergueiro 
Forjaz, 729, Centro, na sede 
da Secretaria de Desenvolvi-
mento Social e Cidadania, das 
9h às 15h, com os seguintes 
documentos:

- Comprovante do Cadas-
tro Único;

- Comprovante de residên-
cia de no máximo 90 dias em 
nome do(a) requerente ou em 
nome de terceiro, desde que 
comprove o vínculo fami-
liar por meio de documento, 
podendo ser pai, mãe, irmãos, 
tios e avós;

- Comprovante de renda 
de cada membro da famí-
lia, cópia de Recolhimento 
do FGTS e de informações 
à Previdência Social- GFIP 
do emprego atual e cópia de 
holerite;

- Comprovante de matrí-
cula no curso superior, téc-
nico ou profissionalizante, em 
nome do requerente;

- Comprovante do con-
trato firmado entre o aluno e 
a empresa prestadora de ser-
viço de transporte.

São exigências necessárias 
à inscrição:

- Ser brasileiro nato ou 

naturalizado;
- Residir no município de 

Porto Ferreira há 1 ano, no 
mínimo;

- Estar matriculado e fre-
quentando regularmente a 
instituição de ensino a que 
estiver cursando;

- Ter idade mínima de 16 
anos;

- Renda familiar de até 3 
salários mínimos;

- Possuir todos os mem-
bros da família inseridos no 
Cadastro Único (Decreto 
Federal nº 6.135, de 26 de 
junho de 2007) com seus 
dados anualmente.

O 
Centro de Con-
trole de Zoonoses 
segue entregando as 

senhas para o mutirão de cas-
tração que acontecerá nos dias 
4 e 5 de fevereiro e alerta que 
o período para inscrições está 
chegando ao fim.

Visando o controle popu-
lacional ético de cães e gatos 
e a diminuição do abandono 
e de maus tratos, mais de 300 
fêmeas serão castradas e micro-
chipadas, em sistema de muti-
rão, por meio da unidade móvel 
(Castramóvel).

Poderão participar animais 

de pessoas devidamente regula-
rizadas junto ao Cadastro Único 
e animais comprovadamente 
em situação de rua, desde que 
tenha um responsável durante 
os períodos pré e pós operató-
rios. Para participar, é preciso 
realizar as inscrições até dia 31 
de janeiro diretamente na Seção 
de Controle de Vetores, locali-
zada à rua 29 de Julho, 1.063, 
Centro, e apresentar cópia dos 
seguintes documentos:

Documento pessoal do res-
ponsável: CPF e RG;

Comprovante de residência;
Folha resumo do Cadastro 

Único;
Carteirinha de vacinação do 

animal.
Para animais de rua*, uma 

entrevista pode ser solicitada 
pelo e-mail: zoonoses.por-
toferreira@gmail.com, con-
tendo informações de contato, 
informações sobre o animal, de 
preferência com foto ou vídeo, 
ou ainda, pelo telefone do Cen-
tro de Controle de Zoonoses, 
3581-5737.

*Compreende-se por animal 
de rua um animal que se encon-
tra em situação de rua ou aban-
dono, ou seja, sem um tutor.

A vacinação antirrábica 
continua sendo realizada nor-
malmente todas as segundas-
-feiras, das 7 às 13 horas, no 
Centro de Controle de Zoono-
ses Olávio Rodrigues Ribaldo, à 
rua João Biaziollo, 255, Jardim 
Jandyra.
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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

Quarta-feira, 19
janeiro de 2022 REGIÃO B-2  

AA     Terça-feira, 29
Dezembro de 2020

www.jornalpp.com.br
B-3ECONOMIA

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

Estamos de Volta

@hotelanaca

Diárias
Á Partir

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

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

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

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

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

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

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

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

MARCELO CASAL/ABR

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

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

PIB
O mercado financeiro 

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

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

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

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

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

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

NAÇÕES UNIDAS

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

U
m remanejamento 
de recursos do Or-
çamento de 2020 

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

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

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

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

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

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

PANDEMIA

Japão se divide sobre 
ajustes a estímulo econômico

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

LUKAS JACKSON/REUTERSD/ABR

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DIVULGAÇÃO

Domingo, 16
janeiro de 2022

COVID-19
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CoronaVac tem eficácia contra 
Ômicron, mostra estudo preliminar
Resultado mostra maior eficácia em 
comparação às vacinas de mRNA

U
m estudo realizado 
por pesquisado-
res de universida-

des chinesas e publicado na 
revista Emerging Microbes 
& Infections, aponta que a 
vacina CoronaVac, produzida 
pelo Instituto Butantan e pelo 
laboratório chinês Sinovac, 
tem efetividade na neutrali-
zação da variante Ômicron. 
O estudo ainda é preliminar. 
Apesar de já ter sido publi-
cado e passado por revisão de 
pares, o artigo médico-cientí-
fico contém dados observados 
em laboratório, o que ainda 
não demonstra se há a mesma 
efetividade na população em 
geral.

Para o estudo, os pesqui-
sadores usaram pseudovírus 
contendo a proteína Spike de 
sete variantes do vírus Sar-
s-CoV-2: Ômicron, Alpha, 
Beta, Gama, Delta, Lambda 
e Mu. Um pseudovírus é 
uma partícula viral que pos-
sui todas as propriedades do 
vírus, com a diferença de que 
ele não infecta as células. Os 
pseudovírus foram utilizados 
na pesquisa por permitir uma 
manipulação mais segura em 
laboratório.

No experimento foi uti-
lizado plasma sanguíneo 
de pessoas vacinadas com 
a CoronaVac e também de 
pessoas com infecção pré-
via. Essas amostras são então 
infectadas com os pseudoví-
rus que carregam a proteína 
Spike das variantes. 

O teste consiste em che-
car se anticorpos gerados em 
decorrência da vacina vão 
neutralizar, ou seja, combater 
o vírus nesse cultivo. O resul-
tado é então comparado com 
a capacidade de neutralização 
dos anticorpos da linhagem de 
vírus que circulava no início 

da pandemia.
Os testes de neutralização 

conseguem avaliar a capaci-
dade dos anticorpos de erra-
dicar o vírus, mas não medem 
outros aspectos de defesa do 
organismo, como por exem-
plo a memória do sistema 
imunológico.

O QUE DIZ O ESTUDO
Após produzidos os pseu-

dovírus das sete variantes, 
pesquisadores analisaram 
anticorpos neutralizantes de 
16 pessoas convalescentes 
de covid-19 e também de 20 
pessoas que haviam tomado 
duas doses da vacina Coro-
naVac. O estudo não incluiu 
pessoas que tomaram doses 
de reforço.

No caso das pessoas que 
tiveram a infecção prévia, foi 
observada uma redução de 
10,5 vezes da neutralização 
contra a variante Ômicron, ou 
seja, a neutralização pela Ômi-
cron é 10,5 vezes pior do que 
para cepa original do novo 
coronavírus. No caso da Alfa, 
a redução é de 2,2 vezes; 5,4 
vezes contra a Beta; 4,8 vezes 
contra a Gama; 2,6 vezes con-
tra a Delta; 1,9 vez contra a 
Lambda; e 7,5 vezes contra a 
variante Mu. 

Já no teste feito com os 
anticorpos neutralizantes 
das 20 pessoas que tinham 
tomado as duas doses da 
vacina CoronaVac, a redução 
de neutralização média foi de 
12,5 vezes sobre a Ômicron; 
de 2,9 vezes contra a Alfa; 5,5 
vezes contra a Beta; 4,3 vezes 
contra a Gama; 3,4 vezes con-
tra a Delta; 3,2 vez contra a 
Lambda; e 6,4 vezes contra a 
variante Mu.

Para os autores do traba-
lho, essa redução de neutrali-
zação de cerca de 12,5 vezes 

RESPOSTA
 IMUNOLÓGICA
O Instituto Butantan 

divulgou que um outro 
estudo, feito no Chile e que 
ainda não foi publicado, 
demonstrou que três doses 
da CoronaVac foram capa-
zes de reforçar a resposta 
imunológica celular contra a 
variante Ômicron.

“Os primeiros resultados 
que obtivemos são respos-
tas celulares, que são células 
chamadas linfócitos T, que 
reconhecem antígenos de 
coronavírus. Fomos capazes 
de medir a capacidade de 
reconhecimento e de res-
posta imune em amostras 
obtidas de pessoas vacinadas 
com duas doses da Corona-
Vac, mais a dose de reforço, 
e detectamos um nível signi-
ficativo de reconhecimento 
da proteína S da variante 
Ômicron”, disse o pesqui-
sador Alexis Kalergis, dire-
tor do Instituto Milênio de 
Imunologia e Imunoterapia, 
professor na Pontifícia Uni-
versidade Católica do Chile, 
em entrevista à Rádio Pauta.

Para a pesquisa, foi anali-
sado um grupo de 24 pessoas 
com ciclo vacinal completo 
feito com a CoronaVac e que 
haviam recebido uma dose 
de reforço do mesmo imuni-
zante após seis meses. Amos-
tras de sangue dos vacinados 
foram avaliadas em labora-
tório para verificar a capa-
cidade específica dos linfó-
citos T em identificar cepas 
da variante Ômicron. “Esses 
linfócitos T têm a capacidade 
de reconhecer células infec-
tadas para eliminá-las. Para 
conseguir isso, os linfócitos 
T também devem produ-
zir uma molécula antiviral 
chamada interferon gama e 
nossos resultados mostram 
que essa molécula foi efeti-
vamente produzida”, disse o 
pesquisador chileno.

da CoronaVac frente a Ômi-
cron - que demonstra perda 
de efetividade da vacina em 
relação à cepa original - é 
muito “melhor do que os tra-
balhos publicados sobre duas 
doses de vacinas de RNA 
mensageiro, nas quais foi 
observada uma diminuição 
de 22 vezes e de 30 até 180 
vezes  da neutralização em 
imunizados com a Pfizer”.

Mesmo assim, os autores 
destacam que a comparação 
dos estudos da CoronaVac 
com a Pfizer pode ter proble-
mas, já que a diferença encon-
trada entre eles pode ser atri-
buída a ensaios diferentes ou 
amostras diferentes.

“A CoronaVac, ou outras 
vacinas inativadas, indu-
zem um repertório maior de 
imunidade contra covid-19. 
Recentemente, há evidências 
científicas de que a capa-
cidade de neutralização da 
CoronaVac contra a variante 
Ômicron é maior do que a 
capacidade das vacinas base-
adas em proteína S. A conse-
quência disso é que as vacinas 
inativadas, como a CoronaVac, 
resistem mais às variantes”, 
disse Dimas Covas, presidente 

do Instituto Butantan.
Para especialistas que 

leram o estudo publicado 
na revista científica, ainda 
faltam dados para que seja 
possível afirmar que duas 
doses da CoronaVac seriam 
suficientes para neutralizar a 
Ômicron. Eles destacam que 
faltam dados, por exemplo, 
de resposta celular. Eles tam-
bém lembram que o resultado 
observado com anticorpos 
neutralizantes nem sempre 
corresponde ao que é obser-
vado em cenários epidemio-
lógicos reais.

Todas as vacinas aprova-
das até este momento foram 
desenvolvidas para combater 
apenas a cepa original do Sar-
S-CoV-2, que surgiu inicial-
mente na China. Todas elas 
apresentam, em maior ou 
menor grau, queda de eficácia 
em relação às variantes.

VACINAÇÃO
Independentemente do 

resultado desse estudo, espe-
cialistas lembram que vaci-
nas salvam vidas. Na última 
quarta-feira (12), em entre-
vista coletiva, o coordena-
dor executivo do Centro de 

Contingência do Coronavírus 
em São Paulo, João Gabbardo, 
disse que as vacinas que estão 
sendo aplicadas em todo o 
mundo ajudam a prevenir 
mortes e hospitalizações por 
covid-19.

Segundo ele, a variante 
Ômicron, que fez os casos 
de covid-19 explodirem em 
todo o mundo, tem sido, no 
geral, uma pandemia de não 
vacinados. “Estamos enfren-
tando uma pandemia dos não 
vacinados. E, quando se fala 
dos não vacinados, estamos 
falando das pessoas com mais 
de 18 anos que não comple-
taram o seu esquema vacinal 
e das crianças que ainda não 
foram vacinadas. Esses dois 
segmentos é que são respon-
sáveis por esse acréscimo no 
número de internações e de 
casos”, disse ele. “Quando 
dizem que está variante é ino-
fensiva, que os casos são leves, 
temos que levar em conside-
ração que isso é resultado da 
vacinação. O número de pes-
soas que ainda se infectam é 
muito elevado. E internações, 
embora não sejam tão graves, 
são muito elevadas”, falou 
Gabbardo.

COVID-19
Saúde envia à Anvisa nota 
defendendo liberação de autoteste

O 
M i n i s t é r i o  d a 
S a ú d e  e n v i o u 
uma nota técnica 

à Agência Nacional de Vigi-
lância Sanitária (Anvisa) 
defendendo a aprovação da 
liberação da oferta comer-
cial de testes de covid-19 
que possam ser aplicados 
autonomamente pelas pró-
prias pessoas, ou os “auto-
testes”.

No documento, o minis-
tério argumenta que o uso 

dos autotestes seria uma 
estratégia complementar ao 
plano de testagem adotado 
durante a pandemia. Essa 
medida permitiria a amplia-
ção do número de testes.

A oferta de mais exames 
permitiria mais agilidade 
na identificação de casos de 
infecção pelo coronavírus e 
a adoção das providências 
recomendadas pela pasta, 
especialmente o isolamento 
para combater a circulação 

do vírus.
A majoração dos testes 

também é importante, con-
forme o órgão, para evitar 
sobrecargas no sistema de 
saúde, que “já estão muito 
além de sua capacidade de 
atendimento”.

Na nota, o ministério 
defende que sejam adotados 
requisitos para a comerciali-
zação dos autotestes em far-
mácia e estabelecimentos de 
saúde. Um deles é respeitar 

as recomendações da Orga-
nização Mundial da Saúde, 
como o mínimo de 80% para 
a sensibilidade e de 97% 
para a especificidade.

“Além disso, o solicitante 
de registro do teste deve for-
necer canal de comunicação 
telefônico, sem custo, dis-
ponível 24 horas por dia, 
durante 7 dias por semana, 
de suporte ao usuário com 
acesso direto a pessoal capa-
citado para atender, orientar 
e encaminhar as demandas 
do interessado sobre o uso 
do produto, interpreta-
ção dos resultados e como 
proceder após sua obten-
ção”, propõe a pasta no 
documento.

RIO CLARO

Prefeitura 
abre concurso 
para Guarda 
Municipal
Concurso foi aberto há dois anos, mas 
estava suspenso por entrave jurídico

O 
prefeito Gustavo 
Perissinotto assi-
nou na segunda-

-feira (17) documento que 
reabre concurso público para 
a contratação de novos inte-
grantes para a Guarda Civil 

Municipal de Rio Claro.
O concurso foi aberto há 

dois anos, mas estava sus-
penso por entrave jurídico. 
“Fizemos os ajustes neces-
sários no edital e vamos 
realizar o concurso para que 

nossa guarda municipal seja 
ampliada”, afirma o prefeito 
Gustavo Perissinotto.

No governo anterior a 
dúvida era quanto ao limite 
de idade que restringia o 
número de candidatos. Pelo 
novo edital, o concurso não 
terá limite de idade, permi-
tindo que todas as pessoas 
com mais de 18 anos pos-
sam se inscrever.

Quem fez inscrição há 
dois anos tem lugar garan-
tido no concurso e, quem 
não fez, pode providenciar 
a inscrição agora, conforme 
explica o prefeito Gustavo.

As inscrições irão de 19 
de janeiro a 17 de fevereiro 
e podem ser feitas pelo site  
www.institutomais.org.br. 
“O edital completo será 
publicado no Diário Oficial 
do Município”, informa o 
secretário de Segurança, 
Rogério Guedes, que des-
taca a importância de novos 
membros para a GCM.

ITIRAPINA

Campanha de doação de 
sangue será nesta quinta

A 
Secretaria Muni-
cipal  de Saúde 
de Itirapina está 

organizando uma campa-
nha de doação de sangue 
em prol do Hemonúcleo 
Amaral Carvalho de Jaú, a 
qual será realizada nesta 
quinta-feira (20).

D i a nte  do  s u r to  de 
síndromes gripais  e  do 
aumento significativo de 
casos de covid-19 no País 
neste início de 2022, o 
Hemonúcleo Amaral Car-
valho de Jaú precisa ainda 
mais de sua colaboração.

IBITINGA

Em uma semana, mais de 
5 praças são roçadas

A 
Prefeitura de Ibitinga 
vem intensificando 
os trabalhos de 

roçagem em praças e canteiros 
da cidade. Na semana passada 
diversos locais receberam a cui-
dados na vegetação.

De acordo com a Secretaria 
Municipal de Administração, 
as praças tratadas foram as 
dos bairros Pacola (TV TEM), 

Dona Almira, Eldorado, Bosque 
e Vila Maria (onde tem a pista 
de Skate). Além disso, trecho 
da perimetral entre o bairro 
da Vila Maria até a Vila Izolina 
também foi roçado na semana 
passada.

Esta semana os trabalhos 
continuam. Ontem, os servi-
ços de roçagem beneficiaram 
a praça da Concha Acústica. 

No decorrer dos dias, também 
estão programados os trabalhos 
nos canteiros da Av. Gildo Min-
zoni e Av. João Farah.

De acordo com a Secre-
taria de Agricultura e Meio 
Ambiente, o mês de janeiro é 
uma época de calor e de chu-
vas que potencializam o cres-
cimento do mato de maneira 
mais rápida.

INTERIOR

OAB SP se reúne com Polícia Civil do Estado de SP para 
discutir demandas da advocacia sobre plantões em delegacias

A
te n de n do  u m a 
sol ic i tação dos 
c o n s e l h e i r o s 

estaduais da OAB SP Flávio 
Paschoa e Ricardo Ferrari, 
e do conselheiro federal 
Alberto Zacharias Toron, 
o secretário executivo da 
Polícia Civil do Estado de 
São Paulo, Youssef Chain, 
se reuniu na segunda-feira 
(17) com os  represen-
tantes da Ordem paulista, 

para tratar de demandas da 
advocacia do Estado.

Entre elas, os plantões 
nas delegacias do interior 
que, muitas vezes, contam 
com apenas um delegado 
por município para aten-
der diferentes localidades. 
Numa conversa amena e 
franca, o secretário execu-
tivo, Youssef Chain expli-
cou que, atualmente, a Polí-
cia Civil tem em andamento 

concursos para 10 mil vagas 
e, para reduzir o problema 
de locomoção dos delega-
dos em plantões, a disponi-
bilidade de audiências vir-
tuais foi ampliada, inclusive 
em flagrantes. 

O secretário colocou-
-se à disposição para todas 
sugestões da OAB SP com 
o objetivo de melhorar o 
atendimento à advocacia e 
à população.

Da esquerda para 
direita: Flávio Paschoa, 
conselheiro estadual 
da OAB SP; Alberto 
Zacharias Toron, 
conselheiro federal 
da OAB SP; Youssef 
Chain, secretário 
executivo da Polícia 
Civil do Estado 
de SP; e Ricardo 
Ferrari, conselheiro 
estadual da OAB SP
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Lucão Fernandes questiona Saúde sobre 
Campanha de Vacinação contra a Covid-19
“Queremos saber se São Carlos está preparado para essa vacinação”, destacou o vereador

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

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

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

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

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

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

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

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

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

para essa vacinação”, destacou 
Lucão.

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

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

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

O vereador quer saber se a cidade tem local apropriado para deixar as doses oriundas 
do Estado aos Municípios para a realização da campanha
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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%.
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Atividade 
econômica 
cresce 
0,69% em 
novembro
Percentual de novembro é prévia do 
Produto Interno Bruto (PIB)

O 
Índice de Ativi-
dade Econômica 
(IBC-Br) apresen-

tou alta de 0,69% registrado 
em novembro de 2021, na 
comparação com outubro, 
percentual já dessazonali-
zado para compensar even-
tuais diferenças entre os 
períodos, como o número 

maior de feriados ou fins de 
semana.

O dado, espécie de prévia 
do Produto Interno Bruto 
(PIB), a soma de todos os 
bens e serviços produzidos 
no país.  foi divulgado em 
Brasília, pelo Banco Central. 
Apesar da alta, o trimestre 
ainda apresenta número 

negativo (-0,79%), devido 
a  sequência anterior de 
recuos, segundo os números 
apresentados pela autoridade 
monetária.

Na comparação com 
novembro de 2020, quando 
os efeitos da pandemia esta-
vam mais acentuados, o indi-
cador tem alta de 0,43%; e no 
acumulado do ano (janeiro a 
novembro de 2021) a varia-
ção observada, sem ajuste 
sazonal, ficou em 4,59%. 
No acumulado de 12 meses, 
novembro tem alta de 4,30%.

SELIC E CÂMBIO
O IBC-Br  incorpora 

informações sobre o nível 
de atividade dos três seto-
res da economia: a indús-
tria, o comércio e os servi-
ços e a agropecuária, além 
do volume de impostos. O 
índice é uma forma de ava-
liar a evolução da atividade 
econômica brasileira e ajuda 
o Banco Central a tomar 
decisões sobre a taxa básica 
de juros, a Selic, definida 
atualmente em 9,25% ao ano.

A previsão do mercado 
para a taxa básica de juros, 
a Selic, ao final de 2022, é 
11,75% ao ano, conforme 
boletim divulgado pelo Banco 
Central no início do mês.

DIANTE DA COVID-19

Pandemia faz 
Receita Federal 
adiar retorno do 
trabalho presencial

D
iante do aumento 
do número de con-
taminados pela 

covid-19, em especial os cau-
sados pela variante Ômicron, 
a Receita Federal decidiu 
prorrogar para 31 de março 
próximo o retorno dos servi-
dores e empregados públicos 
de seu quadro à modalidade 
presencial.

A portaria que prevê o 
adiamento da volta de servi-
dores foi publicada no Diário 
Oficial da União  da última 
segunda-feira (17).

Inicialmente, a previsão 
é de que o retorno de todos 
os servidores e empregados 
públicos se daria até 31 de 
dezembro de 2021.

De acordo com a porta-
ria, caberá aos titulares de 
unidades assegurar a pre-
servação das atividades e o 
funcionamento de serviços 
de natureza presencial, até a 
nova data de retorno. Tam-
bém cabe a eles assegurar a 
preservação das atividades, 
bem como o funcionamento 
dos serviços.

SALDO

Carteira de crédito do Pronaf chega 
a R$ 50 bilhões no Banco do Brasil

agricultura familiar  dis-
p o n i b i l i z o u   R $  3 9 , 3 4 
bi lhões  para  custe io  e 
investimentos. 

CIRCUITO AGRO
O evento de lançamento 

do Circuito de Negócios 
Agro de 2022 contou com 
a presença do presidente 
Jair Bolsonaro e de minis-
tros do governo federal. A 
cerimônia foi realizada em 
Brasília.

Segundo Fausto Ribeiro, 
três carretas vão percor-
rer cerca de 60 mil quilô-
metros em todas as cinco 
regiões do país, visitando 
600 municípios. Elas atua-
rão como salas de aula para 
cursos de formação de agri-
cultores, além de um banco 
itinerante, com a oferta de 
produtos financeiros e ser-
viços de inovação tecnoló-
gica. A expectativa é que 
o programa gere receitas 
de R$ 1,5 bilhão em crédi-
tos ao longo dos próximos 
meses. 

Nos municípios visitados 
pelas carretas, serão mon-
tados stands de revendas 
de máquinas e de insumos, 
de empresas de tecnologia 
agrícola, empresas de tele-
comunicações, entre outras, 
feiras agropecuárias, além 
da oferta de capacitação 
técnica e assessoria espe-
cializada aos quase 500 mil 
produtores rurais clientes 
do BB dessas regiões. 

A 
carteira de cré-
dito do Programa 
Nacional de For-

talecimento da Agricultura 
Familiar (Pronaf) no Banco 
do Brasil (BB) chegou a R$ 
50 bilhões. A informação 
foi dada pelo presidente 
do banco estatal, Fausto 
Ribeiro, durante evento 
de lançamento da etapa de 
2022 do Circuito Agro.

“O saldo da carteira de 
crédito do Pronaf no BB 
atingiu uma marca história 
de 50 bilhões, beneficiando 
os pequenos produtores 
rurais do Brasil”, afirmou o 

executivo. Segundo a asses-
soria do banco, o volume é 
referente ao saldo apurado 
em setembro de 2021 de 
todos os contratos de finan-
ciamento ativos do banco. 

A ministra da Agricul-
tura, Tereza Cristina, tam-
bém comemorou a marca. 
Segundo ela, a pasta tem 
dado prioridade para os 
pequenos produtores rurais. 

“O pequeno produtor 
rural do Brasil é valori-
zado e tem muito boa parte 
de todos os trabalhos e 
do tempo que o Minis-
tério da Agricultura tem 

desenvolvido pra que ele 
produza mais, que tenha 
assistência técnica, que ele 
tenha crédito, que ele possa 
gerar renda e, principal-
mente, ficar no campo”.   

O Pronaf é um programa 
especial de financiamento 
para custeio e investimen-
tos em implantação, amplia-
ção ou modernização da 
estrutura de produção, 
beneficiamento, industriali-
zação e de serviços em esta-
belecimentos rurais familia-
res e de pequeno porte. 

Este ano, o Plano Safra 
voltado para o setor da 
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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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Inflação medida 
pelo IGP-10 sobe 
1,79% em janeiro
Índice é referência para tarifa pública e 
contratos antigos de aluguel

O 
Índice Geral de 
Preços-10 (IGP-
10) subiu 1,79% 

em janeiro deste ano, depois 
de cair 0,14% em dezembro, 
de acordo com dados divul-
gados no Rio de Janeiro, pelo 
Instituto Brasileiro de Eco-
nomia da Fundação Getulio 
Vargas (FGV Ibre).

Os preços para com-
por o indicador são cole-
tados entre os dias 11 do 
mês anterior e 10 do mês 
de referência,  servindo 
de base para o reajuste de 
tarifas públicas e contratos 
antigos de aluguel e planos 
de saúde. O IGP reúne os 
indicadores de preços ao 
produtor, ao consumidor e 
o custo da construção civil.

Com esse resultado, 
o índice acumula alta de 
17,82% em 12 meses. Na 
comparação anual ,  em 
janeiro de 2021 o IGP-10 
subiu 1,33%, com acumulado 
de 12 meses de 24,49%. De 
acordo com o coordenador 
dos Índices de Preços do 
instituto, André Braz, o indi-
cador foi influenciado pelo 
aumento no preço de com-
modities  e pela baixa na 
gasolina.

“As acelerações observa-
das nos preços do minério 
de ferro, que passaram de 
-19,28% em dezembro para 
24,56% em janeiro, e da soja, 
indo de -3,41% para 2,92%, 
itens de maior peso no 
índice ao produtor, orienta-
ram o avanço da taxa do IPA 
(Índice de Preços ao Produ-
tor Amplo), com maior influ-
ência sobre o IGP-10. Já a 
inflação ao consumidor e na 
construção civil apresentou 
desaceleração em razão da 
queda do preço da gasolina, 
que foi de 5,50% para -1,51%, 
e dos preços de vergalhões e 
arames de aço, que passaram 
de -0,40% para -1,61%”.

PREÇOS
Em janeiro, o Índice de 

Preços ao Produtor Amplo 
(IPA) subiu 2,27%, após a 
queda de 0,51% em dezem-
bro. Por estágios de proces-
samento, Bens Finais varia-
ram de 0,42% para 0,75%, 
puxados pelo subgrupo ali-
mentos in natura, que pas-
saram de -2,84% para 3,14%. 
O índice dos Bens Finais, 
que exclui os alimentos  in 
natura e combustíveis para 
o consumo, subiu 0,87% em 

janeiro, após variar 0,46% 
em dezembro.

Já o grupo Bens Interme-
diários teve a taxa desacele-
rando de 1,98% em dezem-
bro para 0,55% em janeiro. 
A principal contribuição 
veio do subgrupo combus-
tíveis e lubrificantes para 
a produção, que passou de 
4,28% para -1,31%. O índice 
de Bens Intermediários (ex), 
que exclui da análise esse 
subgrupo, variou 0,86% em 
janeiro, após alta de 1,60%.

No grupo Matérias-Pri-
mas Brutas, o índice acelerou 
de -3,78% em dezembro para 
5,43% em janeiro. As princi-
pais contribuições partiram 
do minério de ferro, da soja 
em grão e do milho em grão, 
que passaram de -4,71% 
para 2,86%. As principais 
desacelerações ocorreram 
nos itens bovinos (11,28% 
para 2,73%), café em grão 
(10,83% para 4,24%) e 
cana-de-açúcar (3,08% para 
1,53%).

PREÇOS 
AO CONSUMIDOR
De acordo com o FGV 

Ibre, o Índice de Preços ao 
Consumidor (IPC) subiu 
0,40% em janeiro, desa-
celerando em relação ao 
aumento de 1,08% de dezem-
bro. Entre as oito classes de 

despesa componentes do 
índice, cinco tiveram queda 
nas taxas. São elas os Trans-
portes (2,49% para -0,26%); 
Educação, Leitura e Recre-
ação (2,61% para 0,38%); 
Comunicação (0,08% para 
0,00%); Despesas Diversas 
(0,16% para 0,10%); e Habi-
tação (0,77% para 0,74%).

As principais contribui-
ções ocorreram nos combus-
tíveis e lubrificantes (5,60% 
para -1,61%); passagem 
aérea (17,18% para -4,37%); 
combo de telefonia, internet 

e TV por assinatura (0,16% 
para 0,04%); alimentos para 
animais domésticos (0,78% 
para 0,45%); e tarifa de ele-
tricidade residencial (1,86% 
para 1,63%).

Registraram aceleração 
nas taxas os grupos Alimen-
tação (0,59% para 0,88%); 
Vestuár io  (0 ,19% para 
1,31%); e Saúde e Cuidados 
Pessoais (0,12% para 0,15%). 
As maiores influências foram 
nas frutas (2,52% para 
10,35%), roupas (0,24% para 
1,51%) e artigos de higiene e 

cuidado pessoal (-0,06% para 
0,38%).

INCC
O último componente 

do IGP-10, o Índice Nacio-
nal de Custo da Construção 
(INCC) variou 0,50% em 
janeiro, após a alta de 0,54% 
em dezembro. Materiais e 
Equipamentos passaram de 
0,81% para 0,91%, Serviços 
foram de 0,61% para 0,97%; 
e Mão de Obra foi de 0,28% 
em dezembro para 0,05% em 
janeiro.

AO LONGO DE JANEIRO

Balcão Único passa a 
funcionar em 11 estados

A 
partir deste mês, 
e m p r e e n d e d o -
res de 11 estados 

poderão abrir uma empresa 
sem sair de casa, apenas 
preenchendo um formulário 
digital. Ao longo de janeiro, 
o Balcão Único passa a estar 
disponível nas Juntas Comer-
ciais de Alagoas, do Espírito 
Santo, de Goiás, da Paraíba, 
do Rio Grande do Norte, de 
Sergipe e de Tocantins. Na 
semana passada, a tecnolo-
gia foi implementada pelas 
Juntas Comerciais do Mara-
nhão, do Paraná, do Piauí e 
de Rondônia.

Com a  expans ão ,  o 
número de unidades da 
Federação beneficiados pelo 
Balcão Único aumenta para 
17. A ferramenta já estava 
disponível na Bahia, no Dis-
trito Federal, no Pará, em 
Pernambuco, no Rio Grande 
do Sul e em São Paulo.

O Balcão Único unifica 
os dados entre os órgãos 
da União, dos estados e dos 
municípios para a abertura 
de empresas. Segundo o 
Ministério da Economia, 
que desenvolveu o projeto, 

a solução reduz a burocracia 
na abertura de empresas, ao 
permitir que o empreende-
dor evite deslocamentos e 
envie os documentos para 
um único lugar.

Por  meio do Balcão 
Único, basta o cidadão pre-
encher um formulário digi-
tal único para registrar a 
empresa e obter o número do 
Cadastro Nacional de Pessoa 
Jurídica (CNPJ). O sistema 
evita a duplicidade de infor-
mações, reduz erros no pre-
enchimento dos dados e ace-
lera a abertura de empresas.

Segundo a Secretaria 
Especial de Desburocrati-
zação, Gestão e Governo 
Digital do Ministério da 
Economia, o tempo médio 
para a reabertura de empre-
sas do Brasil caiu para menos 
de dois dias, contra cinco 
dias registrados no início 
de 2019. A pasta pretende 
estender o Balcão Digital a 
todo o país até o fim do ano.

Além da Secretaria Espe-
cial de Desburocratização, 
Gestão e Governo Digital, 
participaram do projeto 
equipes da Receita Federal, 

do Serviço Brasileiro de 
Apoio às Micro e Peque-
nas Empresas (Sebrae) e 
da Secretaria Especial de 
Modernização do Estado da 
Secretaria-Geral da Presi-
dência da República. 

Assinatura eletrônica
Outra solução que faci-

lita a abertura de empresas, 
a assinatura eletrônica do 
Portal Gov.br pode ser usada 
em 24 Juntas Comerciais do 
país. A tecnologia permite ao 
cidadão assinar documentos 
eletronicamente, sem reco-
nhecimento de firma ou 
aquisição de certificado digi-
tal, na interação com órgãos 
públicos.

Regulamentada pela Lei 
14.063, de 2020, a assinatura 
eletrônica está disponível a 
quem tem nível de identifi-
cação prata ou ouro no Portal 
Gov.br. Esse nível de identi-
ficação exige validação facial 
pelo aplicativo Gov.br ou a 
vinculação do login do portal 
com uma conta bancária dos 
seguintes bancos credencia-
dos: Banco do Brasil, Caixa, 
Sicoob, Bradesco, Santander, 
BRB e Banrisul.
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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

Quarta-feira, 19
janeiro de 2022

COVID-19
C-1   Quarta-feira, 19  janeiro de 2022

Ministro da Saúde pede que se 
reforcem cuidados na vacinação
Vacina contra Covid-19 para crianças tem diferenças na dosagem

EM SÃO PAULO
Plataforma informa disponibilidade 
de vacina para criança

D
esde o  ú l t imo 
domingo (16) estão 
disponíveis para os 

pais as consultas sobre a dispo-
nibilidade de doses pediátricas 
da vacina contra a covid-19 e 
também a movimentação das 
unidades de saúde de São Paulo. 
Basta acessar a plataforma De 
Olho na fila. Com isso, é pos-
sível verificar as informações 
antes da ida aos postos de 
saúde, podendo escolher o 
horário mais conveniente.

A vacinação das crianças 
de 5 a 11 anos de idade com 
comorbidades ou deficiência 
permanente (física, sensorial 
ou intelectual) começou às 8h 
na cidade de São Paulo. A imu-
nização também estará dispo-
nível para crianças indígenas 
aldeadas da mesma faixa etá-
ria. O esquema vacinal para as 
crianças é de duas doses, com 
intervalo de oito semanas entre 
uma e outra.

Para receber a dose as 
crianças devem estar acom-
panhadas por um responsável 
maior de 18 anos e apresen-
tar documento de identifica-
ção (preferencialmente CPF 
- Cadastro de Pessoa Física), 

carteirinha de vacinação, 
comprovante de condição 
de risco para os comórbidos 
(exames, receitas, relatório ou 
prescrição médica físicos ou 
digitais, contendo o número 
do CRM (Conselho Regional 
de Medicina) do médico e 
com até dois anos de emissão 
e comprovante da deficiência 

para os deficientes perma-
nentes (laudo médico, cartão 
de gratuidade no transporte 
público, documentos com-
probatórios de atendimento 
em centros de reabilitação ou 
unidades especializadas ou 
documento oficial de iden-
tidade com a indicação da 
deficiência).

O 
ministro da Saúde, 
M a rce lo  Q ue i -
roga, alertou para 

a necessidade de estados e 
municípios reforçarem a aten-
ção nos procedimentos para a 
imunização da população con-
tra a covid-19, especialmente 
crianças e adolescentes. 

O alerta foi feito após o 
episódio ocorrido no muni-
cípio paraibano de Lucena, 
na grande João Pessoa, onde 
cerca de 40 crianças foram 
vacinadas equivocadamente 
com imunizantes para adultos. 
Além disso, também foram 
usadas vacinas fora do prazo 
de validade.

“Nós, do Ministério da 
Saúde, temos alertado acerca 
das questões relativas à segu-
rança. Muitas vezes quando 
damos os alertas, muitas 
vezes [dizem que] o minis-
tério é contra [a vacinação 
de crianças]. Não é questão 
de ser contra, é questão de 
compromisso com a aplicação 
adequada de vacinas e evitar 
possíveis efeitos adversos”, 
disse Queiroga pouco antes 
de se deslocar para a cidade 
de Monteiro (PB), onde par-
ticipa de um ato de testagem 
para diagnóstico da covid-19.

A história veio a público 
nos últimos dias, após uma 
mãe publicar nas redes sociais 
um vídeo do cartão de vacinas 
dos filhos com a informação 
de que eles foram vacinados 
contra o coronavírus no início 
de janeiro. Porém, as doses e a 
vacinação de crianças só tive-
ram início depois do episódio. 
As primeiras doses do imuni-
zante só chegaram na Paraíba 
na última sexta-feira (14).

A vacina contra covid-19, 
autorizada para crianças, apre-
senta diferenças na dosagem, 

composição e concentração 
do principal componente, 
o RNA mensageiro, com a 
dosagem sendo o equivalente 
a um terço da vacina aplicada 
em adolescentes, a partir dos 
12 anos, e adultos.

ORIENTAÇÕES
Segundo o ministro da 

Saúde, cabe aos gestores locais 
do Sistema Único de Saúde 
(SUS) o armazenamento cor-
reto, além do acompanhamento 
da validade dos frascos e apli-
cação das doses, seguindo as 
orientações do ministério.

“É por isso que a vacina-
ção de crianças de 5 a 11 anos 
foi autorizada, mas autorizada 
dentro de recomendações da 
Agência de Vigilância Sanitá-
ria, a Anvisa, em relação a sua 
aplicação. O frasco da vacina 
é diferente, justamente para 
evitar uma aplicação indevida, 
as salas de vacinação são salas 
que devem ser exclusivas, os 
aplicadores da vacina têm que 
ser exclusivos, as crianças 
têm que ficar em observação 
depois de vacinadas”, afirmou. 

“Temos que ter uma aten-
ção especial para que se cum-
pra as normas, seja em relação 
à aplicação, seja em relação a 
fármaco-vigilância”, acrescen-
tou o ministro.

Após o episódio, a prefei-
tura de Lucena disse lamen-
tar o ocorrido e informou que 

afastou uma profissional de 
saúde do município que apli-
cou o imunizante para adultos 
em crianças. Ainda conforme 
a prefeitura, as crianças estão 
sob acompanhamento do 
município e não apresentaram 
reações adversas graves.

“Esclarecemos que a deci-
são foi tomada individual-
mente pela pessoa que fez a 
aplicação, sendo uma falha 
pontual e que não partiu de 
determinação da administra-
ção municipal, de forma que 
assim que tomamos conheci-
mento, afastamos a respon-
sável”, disse a prefeitura em 
nota divulgada no sábado 
(15). “Até o momento, feliz-
mente, as crianças que rece-
bem as vacinas não apresen-
tam quadro adverso na saúde”, 
diz outro trecho da nota.

TERCEIRA ONDA
O ministro Marcelo Quei-

roga disse ainda que os esta-
dos devem dobrar a atenção 
para evitar a aplicação de 
imunizantes vencidos e que a 
prioridade deve ser a aplica-
ção da segunda dose ou dose 
de reforço. Para o ministro, 
com a variante Ômicron 
o país está diante de uma 
possível terceira onda da 

pandemia do novo corona-
vírus (covid-19).

“Há mais de 70 milhões de 
doses que estão com os esta-
dos e essas doses têm que ser 
aplicadas no público- alvo. A 
prioridade é a aplicação da 
segunda dose e da dose de 
reforço. Estamos diante de 
uma possível terceira onda 
em função da variante Ômi-
cron aumentando o número 

de casos”, disse. 
“Os dados iniciais apon-

tam que, em países que têm 
um nível de vacinação equipa-
rado ao Brasil, não têm gerado 
tanto impacto sobre o sistema 
hospitalar e sobre as unidades 
de terapia intensiva, mas o 
vírus é um inimigo imprevisí-
vel e nós não temos que baixar 
a guarda”, finalizou o ministro 
da Saúde.
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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

Quarta-feira, 19
janeiro de 2022

C-2NACIONAL

Impa comemora 70 anos e quer 
maior aproximação com a sociedade
Live marca 
início das 
comemorações

M
aior aproximação 
com a sociedade 
é o objetivo prin-

cipal da série de iniciativas 
que o Instituto de Matemá-
tica Pura e Aplicada (Impa) 
está lançando para comemo-
rar os 70 anos de fundação, 
que serão completados em 
15 de outubro. Para marcar 
o início das comemorações, 
o instituto promove  nesta 
terça-feira  (18), às 14h, 
a live “IMPA 70 anos: passado, 
presente e futuro”, que será 
transmitida na página do ins-
tituto no YouTube. Participam 
da conversa o diretor-geral do 
Impa, Marcelo Viana, o diretor 
adjunto e coordenador-geral 
da Olimpíada Brasileira de 
Matemática das Escolas Públi-
cas (Obmep), Claudio Lan-
dim, e os pesquisadores Artur 
Avila e Carolina Araujo.

“O Impa se tornou uma 
instituição conhecida da 
sociedade. Organizamos uma 
olimpíada (Obmep) que movi-
menta 20 milhões de crianças 
a cada ano. A gente tem acesso 
a essas crianças, às famílias, 
aos professores. É muito mais, 

a essa altura, do que um ins-
tituto de pesquisa e formação 
de pós-graduação”, disse Mar-
celo Viana.

A ideia é que a comemo-
ração dos 70 anos não seja a 
festa de um pequeno grupo, 
mas partilhada com a socie-
dade, afirmou. O aniversário 
será comemorado ao longo 
do ano, tentando atingir todos 
os segmentos que recebam 
impacto do trabalho do Impa. 
“Eu acho que posso resumir 
em três palavras: passado, 
presente e futuro”, acrescen-
tou Viana. Os preparativos 
vão lembrar o passado do 
instituto, com homenagens a 
seus fundadores e antigos pes-
quisadores. “Você chega aos 
70 anos e atinge uma matu-
ridade, como o Impa atingiu, 
então deve comemorar as 
realizações que ocorreram 
nesse período, os nossos pio-
neiros. Esse é o passado, mas 
não é o nosso foco”.

PRESENTE
O presente traz desafios, 

mas, ao mesmo tempo, está 
cheio de coisas boas, desta-
cou o diretor-geral. Em 2022, 
estão sendo retomadas as ati-
vidades presenciais. “É quase 
um voltar à vida”. A Obmep, 
da mesma forma, voltará a 
retomar  as solenidades de 

que o aniversário do Impa já 
não pertence só a ele, mas a 
toda a sociedade”.

Entre pontos importantes 
da história do Impa que serão 
lembrados durante o ano estão 
sua fundação, internacionali-
zação, conquista da medalha 
Fields (considerada o prêmio 
Nobel da matemática) e a pro-
moção do Brasil no Grupo 5 
da União Matemática Inter-
nacional (IMU, na sigla em 
inglês). Será debatida também 
a ampliação da Obmep.

Com apenas duas pesqui-
sadoras do sexo feminino e 
41 pesquisadores, o Impa 
está consciente da neces-
sidade de abertura para a 
diversidade de gênero, bem 
como outras diversidades. 
Para Marcelo Viana, é neces-
sário criar mecanismos e ati-
tudes que favoreçam a diver-
sidade, particularmente no 
Impa. “Eu gostaria muito de 
dizer que batemos o recorde 
em presença feminina. Mas 
não é simples porque, em 
todo o mundo, a carreira 
científica na área de ciên-
cias exatas atrai pouco as 
mulheres”.

Segundo Viana, fatores 
socioculturais estão no cen-
tro dessa questão já que, em 
muitas casas, os meninos são 
mais incentivados a seguir 
carreiras de ciências exatas 
do que as meninas. Há uma 
perspectiva errônea de que 
mulheres são menos compe-
titivas e análises como essa 
acabam influenciando as 
meninas quando vão decidir 
que carreira seguir.

premiação. O programa de 
formação de alunos e pro-
fessores também retorna ao 
formato presencial. Marcelo 
Viana informou que o Centro 
de Projetos e Inovação em 
Matemática Industrial, lan-
çado no ano passado, já fun-
ciona este ano resolvendo pro-
blemas concretos da indústria, 
em parceria com empresas. O 
novo campus, cuja constru-
ção foi iniciada em 2021, vai 
avançar da mesma forma em 
2022. Em razão da pandemia, 
o campus só deve ser conclu-
ído em 2024.

Em relação ao futuro, Mar-
celo Viana disse que é pre-
ciso pensar como vai ser o 
Impa nas próximas décadas e 
que contribuição ele pode 
dar à sociedade. “Isso signi-
fica apostar muito nos jovens, 
com programação voltada 
para eles, que ajude a desmis-
tificar a matemática, a trazer 
pessoas - jovens e não jovens 
- para aproveitar a matéria”.

Em outubro, o Impa vai 
promover o Festival Nacio-
nal de Matemática, repetindo 
evento realizado em 2017 que, 
em quatro dias, atraiu cerca de 

20 mil visitantes. O festival 
será na Marina da Glória, no 
Aterro do Flamengo, com per-
fil voltado para a sociedade e 
que trata a matemática pelo 
lado lúdico, como forma de 
entretenimento e lazer. 

CIENTISTAS
Haverá ainda conferência 

científica, que começa dia 17 
de outubro, com participação 
de prêmios Nobel de Matemá-
tica e ganhadores da medalha 
Fields, voltada para o público 
profissional da área. “Vai ser 
um ano inteiro com a visão de 

APÓS CHUVAS

Mineradora Vale retoma atividades
de aproximadamente 1,5 
megatoneladas (Mt) na pro-
dução e compra de minério 
de ferro. A megatonelada é 
equivalente a 1 milhão de 
toneladas.

Não existe mais pro-
dução paralisada no Sis-
tema Sudeste em função 
das chuvas. Nele, a circu-
lação de trens na Estrada 
de Ferro Vitória a Minas 
foi  retomada no trecho 
Rio Piracicaba - João Mon-
levade, permitindo, por-
tanto, a expedição gradual 
da produção de Brucutu e 
Mariana.

Além disso, foram reto-
madas, nos últimos dias e 
de forma gradual, as Usi-
nas de Abóboras, Vargem 
Grande, Fábrica e Viga, 
que representam cerca 
de metade da capacidade 
atual do Sistema Sul, tam-
bém em Minas Gerais. “As 
demais usinas deverão ser 
retomadas nos próximos 
dias, após trabalhos adicio-
nais de reestabelecimento 
das condições operacionais 
adequadas e normalização 
das circulações de trens”, 
afirmou a Vale, em nota.

As chuvas no estado dei-
xaram, segundo o último 
boletim da Defesa Civil, 25 
mortos. Além disso, 47.911 
pessoas estão desalojadas e 
7.336 estão desabrigadas. 
Até o momento, 377 muni-
cípios, quase metade do 
estado, declararam situação 
de emergência.

A 
mineradora Vale 
a n u n c i o u  q u e 
decidiu retomar 

parcialmente as atividades 
após fortes chuvas que caí-
ram em Minas Gerais nos 
últimos dias. Segundo a 
companhia, foram “resta-
belecidas as condições ade-
quadas de segurança” para 
a retomada dos trabalhos.

Em função das parali-
sações em Minas Gerais, a 
Vale estimou um impacto 

SEGUNDO MINISTRO
Valor médio do 
Auxílio Brasil será de 
mais de R$ 400 

O 
valor médio pago aos 
beneficiados ao Auxí-
lio Brasil será maior 

do que R$ 400, disse na última 
segunda-feira (17) o ministro da 
Cidadania, João Roma. “O Auxí-
lio Brasil chega mais fortalecido, 
ele interliga programas sociais 
ao programa de transferência de 
renda. Já no seu início teve um 
reajuste de 17%, mais do que o 
avanço inflacionário [10,06%, 
segundo o Índice Nacional de 
Preços ao Consumidor Amplo 
- IPCA], e com o benefício com-
pensatório ele vai para R$ 400 
no mínimo. [Isso] significa que 
o ticket médio passa a ser até 
maior”, disse Roma.

O ministro foi o entrevistado 
do primeiro programa da nova 
temporada do programa Sem 
Censura, da TV Brasil, e falou 
também sobre o trabalho do 
ministério para atender os atin-
gidos pelas chuvas das últimas 
semanas, principalmente Bahia 
e Minas Gerais, a liberação de 
verbas para a emergência para 
essas tragédias e eleições.

Roma disse que o Auxílio 
Brasil estava beneficiando 14 
milhões de famílias e, a partir 
desta terça-feira (18), mais de 
17,5 milhões de famílias passam 
a receber um mínimo de R$ 400, 
após o ministério zerar a fila de 
espera pelo benefício.

“Sem dúvida é um avanço 
na transferência de renda, um 
incremento na política social 

do governo e, além disso, você 
tem a extensão também da tarifa 
social de energia elétrica, com 
desconto de 65% para mais 12 
milhões de famílias brasileiras, 
lembrando que 12 milhões já 
eram contempladas. Começa a 
ser pago também desde dezem-
bro do ano passado o Auxílio-
-Gás a 5,5 milhões de brasileiros, 
e estamos fortalecendo cada vez 
mais as políticas de transferência 
de renda”, disse.

O ministro destacou a polí-
tica de qualificação e mercado 
de trabalho dentro do Auxílio 
Brasil. Ele disse que o Sistema S 
é o principal parceiro na capaci-
tação de mão de obra para levar 
a oferta de trabalho a quem 
procura um emprego, mas às 
vezes não tem a capacitação 
necessária.

“A estrutura do Sistema S 
tem sido uma grande ferramenta, 
outras instituições têm avançado 
nisso, o próprio ministério, atra-
vés de estruturas diretas com os 
municípios, buscando fazer essas 
capitações têm avançado muito 
nessa pauta, com ajuda de coope-
rativas também. São muitas ini-
ciativas que se somam e hoje há 
um grande esforço para que pos-
samos disponibilizar uma grande 
variedade de captação e que essa 
captação esteja linkada com o 
que o mercado está oferecendo, 
pois não adianta você gerar 
determinadas habilidades se não 
há vaga para aquilo”, disse.
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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%.

Quarta-feira, 19
janeiro de 2022

C-3 INTERNACIONAL

Inglaterra estende 
dose de reforço 
contra Covid 
para 16 e 17 anos

ARMAMENTOS

Coreia do Norte dispara mais dois mísseis para o mar

Reforço era limitado a jovens nessa 
faixa etária com comorbidades

jovens de 16 e 17 anos, para 
que eles possam aumentar a 
imunidade no inverno, man-
ter sua segurança e a de seus 
amigos.

Desde que o programa 
de vacinação foi lançado 
por faixa etária em agosto, 
mais de 889 mil adolescen-
tes – ou sete em cada 10 
pessoas com idade  entre 
16 e 17 anos – tiveram sua 
primeira dose e mais de 600 
mil receberam a segunda.

O 
sistema de saúde 
da Inglaterra infor-
mou que vai expan-

dir o programa de reforço na 
vacinação contra a covid-19, 
para incluir jovens de 16 e 17 
anos.

Até agora, as doses de 
reforço eram limitadas a 
jovens de 16 e 17 anos com 

comorbidades.
“Mais de quatro em cada 

cinco adultos na Inglaterra 
já receberam reforço, o que 
ajuda a protegê-los de doen-
ças graves”, disse o ministro 
da Saúde britânico, Sajid Javid, 
em comunicado.

“Agora estamos esten-
dendo o programa para 

A 
Coreia do Norte dis-
parou para o mar o 
que se suspeita 

serem dois mísseis balísti-
cos. É o quarto lançamento 
de armas este mês, de acordo 
com o Exército da Coreia do 
Sul.

Os chefes do Estado-Maior 
Conjunto da Coreia do Sul dis-
seram que o Norte teria dispa-
rado dois mísseis balísticos de 
uma área em Sunan, a locali-
zação do aeroporto internacio-
nal de Pyongyang.

O Gabinete do primeiro-
-ministro do Japão também 
informou que foi detectado 
possível lançamento de mís-
seis balísticos da Coreia do 

Norte, sem fornecer detalhes.
A Guarda Costeira nipô-

nica emitiu aviso para os 
navios que percorrem as águas 

japonesas se precaverem.
O lançamento ocorre após 

a Coreia do Norte ter reali-
zado testes de voo de suposto 

míssil hipersônico em 5 e 11 
de janeiro e também de mís-
seis balísticos, em aparente 
represália por novas sanções 

impostas pelos Estados Uni-
dos (EUA).

Pyongyang tem intensi-
ficado nos últimos meses os 
testes de novos mísseis, con-
cebidos para reforçar as defe-
sas antimíssil na região.

Especialistas dizem que 
o líder norte-coreano, Kim 
Jong-un, está voltando à téc-
nica testada e comprovada de 
pressionar os EUA e vizinhos 
regionais com lançamentos 
de mísseis e ameaças, antes 
de oferecer negociações des-
tinadas a obter concessões.

E s t r a té g i a  d i p lom á -
tica liderada pelos EUA, com 
o objetivo de convencer a 
Coreia do Norte a abandonar 

o programa de armas nucle-
ares, entrou em colapso 
em 2019, após a adminis-
tração liderada por Donald 
Trump ter rejeitado as exi-
gências de Kim Jong-un, 
de aliviar sanções em troca 
de uma rendição parcial 
de sua capacidade nuclear.

Desde então, o líder nor-
te-coreano comprometeu-se a 
expandir ainda mais o arsenal 
nuclear, que vê como garan-
tia de sobrevivência, apesar 
do impacto na economia do 
país devido ao fechamento de 
fronteiras adotado com a pan-
demia de covid-19 e as san-
ções lideradas pelos Estados 
Unidos.

NOS EUA

Governador cancela 
obrigatoriedade de 
máscara e vacina

N
o primeiro dia 
como governador 
do estado da Virgí-

nia, Glenn Youngkin anulou 
a obrigação de crianças usa-
rem máscara nas escolas e de 
funcionários públicos serem 
vacinados. Youngkin havia 
se comprometido,  durante 
a campanha eleitoral, a elimi-
nar a dupla obrigatoriedade 
decretada pelo antecessor, o 
democrata Ralph Northam.

O novo governador, 
que mantém com Donald 
Trump pacto de conveniên-
cia, ganhou, com apoio do 

ex-presidentes, as eleições 
de novembro de 2021 por 
diferença de dois pontos per-
centuais, contra o candidato 
democrata Terry McAuliffe, 
que havia sido  governador 
antes de Northam.

Agora, ao tomar posse, 
Youngkin emitiu imediata-
mente ordem executiva, dis-
pensando crianças de usarem 
máscaras na escola. Ele disse 
que “os pais, e não o governo, 
têm o direito fundamental de 
tomar decisões sobre o modo 
de cuidar das crianças”. A par-
tir de agora, uso de máscaras 

em recinto escolar ficará a cri-
tério dos pais.

O governador acrescen-
tou que “as recentes ordens 
governamentais, obrigando 
praticamente todas as crianças 
da Virgínia a usarem másca-
ras durante permanência na 
escola, provaram ser inefica-
zes e pouco práticas”. 

Segundo Youngkin, a obri-
gatoriedade vigente até agora 
causou “danos notórios” às 
crianças, ao inibir “o desen-
volvimento das suas apti-
dões emocionais e sociais”. 
O novo governador afirmou, 
além disso, que “máscaras 
agravaram também os senti-
mentos de isolamento, exacer-
bando os problemas de saúde 
mental, que em muitos casos 
representam para as crianças 
risco de saúde superior ao da 
covid-19”.

Outra ordem execu-
tiva, também assinada neste 
primeiro dia de mandato, 

considera que tem sido “preju-
dicial às liberdades individuais 
e à privacidade” dos funcioná-
rios públicos a obrigação de 
apresentarem certificado vaci-
nal para o exercício de suas 
funções. E conclui: “A minha 
administração não exigirá que 
esses interesses [liberdade e 
privacidade] sejam sacrifi-
cados como condição para o 
emprego no ramo executivo 
do nosso governo”.

Youngkin junta-se, assim, 
à lista de governadores esta-
duais do Partido Republicano 
que fazem do afrouxamento 
de precauções contra a pan-
demia uma das  imagens de 
marca. Ele citou o governa-
dor do Arizona, Doug Ducey, 
que chegou a contrariar dis-
posições federais a esse res-
peito e a travar debate com 
o Departamento do Tesouro, 
podendo envolver luta judicial 
pelo pagamento de milhares 
de dólares.
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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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TV tudo
CNN Brasil faz programa para 

menos de 1% da população
Programa de debate exige certos cuidados, porque é sempre 

importante a necessidade de buscar assuntos os mais diferentes 
para colocar em discussão.

E, como principal, entre as tantas exigências ou qualquer 
outro, procurar atender o maior número de espectadores.

Pois bem, noite de segunda-feira, o pau comendo na TV 
aberta com a estreia do Faustão na Band e a CNN Brasil levanta 
como tema no “Grande Debate”, “Investimento no exterior - As 
melhores estratégias” - Onde aplicar melhor seu dinheiro, nos 
Estados Unidos ou Europa?

Cabe destacar que 1% da população mais rica do mundo, durante 
a pandemia e de acordo com o noticiário recente, dobrou seu capi-
tal. E a mais pobre teve sua renda ainda mais diminuída. De acordo 
com o IBGE, dados de novembro, o Brasil tem quase 52 milhões 
de pessoas na pobreza e 13 milhões na extrema pobreza. Por favor, 
levanta a mão quem está com dinheiro sobrando?!

Dá até curiosidade de saber com quem o “Grande Debate” 
quis falar. Qual a pretensão?

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

Fase tranquila na vida familiar. 
Continue com os projetos de 
trabalho. Cuidado para não 
perder amizades com seu jeito 
de falar sem pensar. Seja mais 
atencioso no amor.

Você vai se dar bem em novos 
negócios, pode incluir viagens. 
Aceite apoio de Capricórnio, o 
que fará aumentar seus lucros. 
Boa intuição para assuntos 
domésticos. 

Se planeje para mudanças que 
devem acontecer nos negócios e 
vida profissional. Você vai se dar 
bem com Aquário e Virgem. Ale-
grias vindas da sua família. Espe-
ranças para seu coração. 

 O dia será de alerta e você não 
deve ser exigente e frio com a 
família. A saúde requer cuidados, 
evite exageros alimentares. Não 
dê ouvidos a fofocas no trabalho. 
Não assuma dívidas. Amor neutro. 

 Você está astrologicamente bem e 
sente a energia da família. Seus pro-
jetos e desejos em realizar mudança 
está no auge. Saia para compras 
domésticas. Amor com carinhos. 
Sucesso no trabalho. 

 A sorte está ao seu lado, tire 
proveito e resolva assuntos 
financeiros. Terá que ajudar pes-
soas da família, principalmente 
Gêmeos e Câncer. Positivo para 
quem lida no comércio. 

Fase que com coragem e intuição 
chegará onde quer. Você está a 
um passo do sucesso profissional 
e financeiro. Astral feliz na família. 
Pode pensar em viagens, compras 
e estudos. Amor neutro. 

Aproveite o astral positivo e 
organize sua vida profissional. É 
o período para ganhar dinheiro. 
Evite se desentender com pes-
soas da família. Não discuta com 
Aquário e Leão.

Fase para inovar no trabalho ou 
negócios. Positivo para compras 
e mudanças no seu lar. Todos 
esperam sua colaboração. Maior 
harmonia com seu amor. Apro-
veite. Pratique esporte. 

 Período equilibrado, pode espe-
rar a tranquilidade no trabalho. 
Sua intuição e criatividade darão 
os lucros desejados. Não comente 
sobre seus projetos. Evite invejo-
sos. Conte com Aquário e Touro. 

Você sente e sabe que tudo está 
bem, apenas no setor afetivo 
precisa definir seus sentimentos. 
Cuidado com os ressentimen-
tos que envolvam seu coração. 
Finanças e trabalho vão bem. 

O Sol o desfavorecerá a partir 
do dia 20, é o seu inferno astral. 
Para se sair bem e não sofrer, 
cuide da saúde, evite novos 
gastos, não inicie trabalho e não 
espere apoio da família. 

Tricolor
Henri Castelli, ator, nunca 

escondeu sua paixão pelo São 
Paulo. Já viajou o Brasil e o mundo, 
acompanhando o time.

E é agora o novo feliz proprie-
tário da “Castelli Forneria”, já em 
pleno funcionamento, próxima a 
entrada do social do clube.

Mercado
Sandra Stecca é a nova Gerente 

de Inteligência do mercado e passa 
a ter os seus serviços voltados para 
o departamento comercial da Band.

Profissional experiente, com 
muitos anos de Globo.

 
Questões

O “1001 Perguntas”, do Zeca 
Camargo, parece ser um acerto da 
Band. É promissor. Só o “Jornal da 
Noite”, coitado, segue desvalori-
zado. Apesar da boa qualidade edi-
torial e agora também contar com 
Cynthia Martins na sua apresenta-
ção, tem um tempo insignificante 
de duração.

 
E aí?

O RH da Band comunicou 
todos os gestores/diretores com 
funções administrativas, para 
ampliar o trabalho em home office. 
Reforçou também a necessidade 
do uso de máscara nos ambientes 
internos, álcool em gel etc...

Até aí, tudo bem. Acontece que 
esses gestores/diretores se esque-
ceram de passar para as suas equi-
pes. Melhor dar um toque. Avisar 
eles de novo.

 
Aviso à praça

Vale deixar bem esclarecido 
que o vídeo do Silvio Santos, decla-
rando apoio ao neto Tiago Abrava-
nel não é de agora e nada tem a 
ver com o “BBB”. Foi feito, aí sim, 
quando ele participou da “Dança 
dos Famosos”. Pior é que os desa-
visados embarcam.

 
Por favor, apaga

Aqui, dias atrás, foi colocado 
que a presidente do Palmeiras, Leila 

Solução
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SRUS
AMENDOIM
LITALIA

PASSARID
DARCA

REFEMSOUL
OBEDIENTE

ANOITN
TABVACA
EAFAGO

APAGOOROS
AZSETU
PASSEATA

MORTASOS

Maria (?),
seguidora
de Jesus
(Bíblia)

Alisar o
traje com

ferro 

Dosador de
remédios
líquidos

Vítima 
do seques-

trador

Medicina
(abrev.)

Gênero
musical de
Ed Motta

Uma
Thurman,

atriz norte- 
americana

Dócil;
submisso 

(às ordens)

Que lhe 
pertencem

(fem.)

Grande
açude do

Ceará

Primeira 
e última
letras do
alfabeto

Formato 
da pista 
de skate

Mensagem
do navio

em perigo

Chat
(internet)

Base da
paçoca

Significa
"Saúde",
em OMS

Monarcas

Metro
(símbolo)

Tipo de uva
Ponte de 

(?), cirurgia
cardíaca

 "Sangue" 
das árvores

Vogais
de "rio"

Marcha de
protesto
A pessoa
sem vida

Carinho;
cafuné
Falta de

sorte

Órgão da 
ONU (sigla)

Bolsa, 
em inglês

Fêmea 
do touro

Buraco de
esgotos

Cada tempo,
no voleibol
Consoantes
de "seta"

Cobrir o
tabuleiro
com óleo 

Presentear

O astro
do verão

3, em
romanos 

Antecede
o "O"

Canto em
grupo

Desligo 
(a luz) 

Ana Néri,
enfermeira
brasileira
Tecla de
compu-
tadores

3/bag — oit — set — tab. 4/soul.

SEM GAVETA
Pairou no ar a dúvida 
sobre o número exato 
de capítulos gravados 
de “Um Lugar ao Sol”, 
se teria deixado 155 
ou foram, de fato, 107, 
gerando a possibilidade 
de existir um material de 
gaveta.
Nada disso. A Globo, 
consultada, informa que 
foram 107 só, que agora 
serão transformados em 
119, graças ao “santo 
edite” e à menor duração 
de cada um.

NA TV
Fausto Silva inicia novo ciclo 
em sua carreira na Band
C

omo dizem, foi o 
período de uma vida. 
Sim, por 33 anos, 

Fausto Silva entrou na sala dos 
brasileiros todos os domingos 
para levar diversão e entrete-
nimento. O tempo passou e o 
que parecia ser eterno tomou 
outros rumos.

Um ano após deixar a 
Globo, Faustão iniciou na 
última segunda-feira (17) uma 
nova etapa de sua trajetória ao 
estrear nas noites de segunda a 
sexta, das 20h30 às 22h30, na 
tela da Band, aliás, sua antiga 
casa.

Grande aposta da emissora 
paulista, o comunicador deci-
diu dar sua primeira, e única, 
entrevista ao filho de seu amigo 
e ex-jogador Zico, o Júnior 
Coimbra, que comanda o pod-
cast Rap 77, no YouTube. E foi 
ali que comentou sua saída da 
Globo, que se deu de forma um 
tanto apressada.

“Fui muito feliz lá, traba-
lhei durante 33 anos com gente 
como o Boni, foi o melhor pre-
sente que a vida me deu. Daniel 
Filho, Carlos Manga, Paulo Ubi-
ratan, gente que fez a televisão 
brasileira”, contou Fausto.

E deixou claro que enten-
dia perfeitamente o posicio-
namento da emissora com 
relação à sua saída. “A partir 
do momento em que eu me 
antecipei, que ia voltar para a 
Band, é claro que eles não iam 
me deixar na vitrine, não teve 
problema nenhum. É página 
virada.”

Pereira, seria a entrevistada deste 
mês do “Grande Círculo”, programa 
apresentado pelo Milton Leite no 
SporTV.

Não será mais. Ela teve que 
cancelar. A produção está em busca 
de outro convidado.

 
Passando a régua

É bom que desde já fiquem 
todos avisados: não havendo alte-
ração no “Jornal Nacional”, maior ou 
menor, os capítulos de “Um Lugar 
ao Sol” serão exibidos até 22h15.

O “BBB” é quem ganhou mais 
tempo com isso.

 
Abre o olho

Os serviços de streaming já 
perceberam que as séries brasi-
leiras podem ser um caminho para 
a fidelização de público. As TVs 
devem começar a se preocupar 
com isso. 

Muitos atores e autores foram 
colocados à disposição, portanto, 
pessoas tarimbadas não faltam para 
desenvolver esses projetos.

 
Time em campo

Hoje, 15h, a Record promove a 
coletiva de imprensa do seu pessoal 
do esporte.

Destaque para as coberturas 
dos campeonatos Paulista, que 
começa domingo, Carioca, a partir 
da outra quarta-feira, e do “Esporte 
Record”, com estreia no sábado. 
Participação de toda a equipe, do 
Rio e de São Paulo.

 
Bate – Rebate

•       O Arte1 apresenta o filme 
“Sacco e Vanzetti”, dia 24, às 23h15, 
que retrata uma história real: a pri-
são e execução dos imigrantes ita-
lianos anarquistas Nicola Sacco e 
Bartolomeo Vanzetti...

•       ... A trilha sonora é de 
Ennio Morricone.

•       “Paixões Recorrentes”, 
filme escrito e dirigido por Ana 
Carolina Teixeira Soares, foi sele-
cionado para o 51ª Festival Inter-
nacional de Cinema de Roterdã que 
começa agora dia 26...

•       ... Ana é considerada pela 
revista francesa Cahiers du Cinéma 
como uma das cem cineastas mais 

influentes do século.
•       As transmissões dos jogos 

do Cruzeiro como mandante no 
Campeonato Mineiro prometem 
ganhar muita qualidade e excelên-
cia, fruto da parceria entre O Tempo 
e a LiveSports...

•       ...  As partidas e conteú-
dos especiais poderão ser assisti-
dos, via pay-per-view, no APP e no 
site de O Tempo...

•       ... A estreia está marcada 
para o dia 26, na partida contra o 
URT, de Patos de Minas.

•       No SBT o comentário de 
agora é que o “Vem Pra Cá”, exibido 
atualmente às 16h30, poderá voltar 
para a faixa da manhã...

•       ... Se confirmado, zero 
surpresa.

•       Na próxima terça acon-
tece a apresentação do espetáculo 
“Mãos Dadas, O Musical” no Teatro 
Liberdade, em São Paulo...

•       ... A renda será destinada à 
instituição Anita Briza que cuida de 
pessoas em vulnerabilidade...

•       ... No elenco, Jarbas 
Homem de Mello, Helga Neme-
tik, Sandra Pêra, Silvetty Montilla, 
Simone Gutierrez, Graça Cunha, 
Diego Campagnolli, entre outros.

•       Jane Duboc, o violino 
barroco de Marc Destrubé e a cra-
vista Béatrice Martin são algumas 
atrações da 17ª edição do Festival 
Internacional FEMUSC, um dos pal-
cos da música erudita, em Jaraguá 
do Sul.

•       Nesta sexta-feira, às 22h, 
o “Estação Livre” da Cultura, vai 
ao ar com seu primeiro programa 
inédito de 2022, que fala sobre 
música...

•       ... Em destaque, a série 
Criatividade Tropical com a cantora 
Iza, entre outras atrações.

 
C´est fini

A protagonista Sophia Val-
verde está de volta às gravações 
de “Poliana Moça” no SBT.

O elenco da novela também 
reúne muitas crianças e atores mais 
experientes e todos estão torcendo 
muito para que a Covid não atrapa-
lhe mais nada.

 

PALCO NOVO
Neste retorno à Band, Fausto 

terá ao seu lado, dividindo a 
apresentação, seu filho João Gui-
lherme Silva e a jornalista Anne 
Lottermann. A ideia, segundo o 
diretor Cris Gomes, em mate-
rial divulgado para a imprensa, 
é que “os dois atuem como apoio, 
dando opinião, informações, 
trazendo conteúdos e atrações”, 
afirma o profissional, que traba-
lha com Faustão há 20 anos.

Para ele, esse será um 
momento de “encontro de gera-
ções”. Ainda no palco, estarão a 
postos 30 bailarinas, uma marca 
que o apresentador irá manter, 
e, na plateia, mais de 400 pes-
soas, além de contar com uma 
equipe de 300 profissionais.

Os programas são gravados 
no estúdio João Jorge Saad, uma 
homenagem ao fundador do 
Grupo Bandeirantes.

Moderno, o espaço conta 
com realidade aumentada, telão 
de cinco metros de altura, chão 
de LED, além de ter a mesma 
tecnologia usada em grandes 

eventos internacionais, como 
no caso do Super Bowl e NBA.

Ao todo, Faustão na Band 
somará 10 horas de perma-
nência no ar. Para isso, o pro-
grama foi pensado para abrigar 
diversos quadros: as Cassetadas 
do Faustão, a Pizzaria do Faus-
tão, o Grana ou Fama, o Des-
bravadores do Planeta, Dança 
das Feras, Esta é a sua Vida, Na 
Pista do Sucesso e o Churrascão 
do Faustão.

DE VOLTA À 
ANTIGA CASA
Essa faceta descontraída 

e bem-humorada de Fausto 
Silva, com sua agilidade de 
pensamento, foi o que o fez ter 
seu primeiro grande sucesso 
na TV, que chegou à Band, nos 
anos 1980. Nesse período, ele 
comandou o divertido Perdidos 
na Noite, que tinha uma pro-
dução precária, mas que con-
quistou o público com o jeito 
despojado do apresentador, 
sempre com tiradas certeiras e 
improvisos perfeitos.

Então é isso. Mas amanhã 
tem mais. Tchau!
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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%.

Quarta-feira, 19
janeiro de 2022
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Primeira fase da Copa do Brasil tem 
confrontos definidos por sorteio
Etapa reúne 80 times que entrarão em campo a partir de 23 de fevereiro

U
m sorteio na sede 
da Confederação 
Brasileira de Fute-

bol (CBF) na última segun-
da-feira (17) definiu os 40 
duelos da primeira fase da 
Copa do Brasil de 2022. 
Nesta etapa, as vagas são 
decididas em duelo único, 
com o empate classificando 
o time visitante. A primeira 
fase contará com 10 times 
da Série A do Campeonato 
Brasileiro.

Dois tradicionais clu-
bes do futebol brasileiro 
que jogarão a Série B em 
2022 vão encarar adver-
sários complicados vindos 
do interior de São Paulo: o 
Vasco mede forças com a 
Ferroviária, de Araraquara, 
enquanto o Grêmio enfrenta 
o Mirassol. 

O regulamento da compe-
tição na primeira fase estabe-
lece jogo único com mando 
de campo do time com pior 
posicionamento no ranking. 
O vencedor do confronto 
se classifica automatica-
mente para a etapa seguinte, 
e o time visitante [mais 
bem ranqueado] terá a van-
tagem do empate.

Os 40 times que  avan-
çarem à segunda fase defi-
nirão o futuro novamente 

NA COPINHA

São Paulo derrota Vasco e pega Cruzeiro nas quartas

Rua D. Pedro II, nº 1341
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DUELOS DA 
PRIMEIRA FASE
Moto Club x Chapecoense
Icasa x Tombense
Bahia de Feira de Santana x Coritiba
Pouso Alegre x Paraná
Mirassol x Grêmio
Azuriz x Botafogo-SP
URT x Avaí
Ceilândia x Londrina
União Rondonópolis x Atlético-GO
Nova Venécia x Ferroviário-CE
Porto Velho x Juventude
Real Noroeste x Operário-PR
Ferroviária-SP x Vasco
Grêmio Anápolis x Juazeirense
Atlético-BA x CSA
Trem-AP x Paysandu
São Raimundo-RR x Ceará
Tuna Luso x Grêmio Novorizontino
ASA x Cuiabá
Lagarto x Figueirense
Altos x Sport
Costa Rica-MS x ABC
Sousa x Goiás
Nova Iguaçu x Criciúma
Globo x Internacional
Humaitá-AC x Brasiliense
Rio Branco-AC x Vila Nova-GO
Maricá-RJ x Guarani
Sergipe x Cruzeiro
Tuntum-MA x Volta Redonda
Portuguesa-RJ x CRB
Operário-MT x Sampaio Corrêa
Campinense x São Paulo
São Raimundo-AM x Manaus
Cascavel x Ponte Preta
Tocantinópolis x Náutico
Salgueiro x Santos
Fluminense-PI x Oeste
Castanhal x Vitória 
Glória-RS x Brasil de Pelotas

pelo desempenho em diver-
sas competições ao longo de 
2021.

Como principais atrati-
vos, a Copa do Brasil oferece 
ao campeão um prêmio na 
casa de R$50 milhões e tam-
bém uma vaga direta na fase 
de grupos da Copa Liber-
tadores de 2023. A última 
partida da competição, que 
definirá o grande vencedor, 
está prevista para o dia 19 de 
outubro.

Os 40 times que se avan-
çarem à segunda fase defini-
rão o futuro novamente em 
partida única, com a mesma 
regra da fase anterior: a 
equipe visitante joga por um 
empate para avançar, o time 
mandante precisa vencer. Na 
terceira fase, os 20 classifi-
cados iniciam o mata-mata, 
com jogos de ida e volta, 
junto às outras doze equipes 
previamente classificadas: 
América Mineiro, Athle-
tico Paranaense, Atlético 
Mineiro, Bahia, Botafogo, 
Bragantino, Corinthians, 
Flamengo, Fluminense, For-
taleza, Palmeiras e Remo, 
que conquistaram o direito 
pelo desempenho em diver-
sas competições ao longo de 
2021.

Como principais atrati-
vos, a Copa do Brasil oferece 
ao campeão um prêmio na 
casa de R$50 milhões e tam-
bém uma vaga direta na fase 
de grupos da Copa Liber-
tadores de 2023. A última 
partida da competição, que 
definirá o grande vencedor, 
está prevista para o dia 19 de 
outubro.

em partida única, com a 
mesma regra da fase ante-
rior:  a equipe visitante 
joga por um empate para 
avançar, o time mandante 
precisa vencer. Na terceira 

fase, os 20 classificados 
iniciam o mata-mata, com 
jogos de ida e volta, junto 
às  outras doze equipes 
previamente classificadas: 
América Mineiro, Athletico 

P a r a n a e n s e ,  A t l é t i c o 
Mineiro, Bahia, Botafogo, 
Bragantino, Corinthians, 
Flamengo, Fluminense, For-
taleza, Palmeiras e Remo, 
que conquistaram o direito 

O 
São Paulo com-
pletou a relação 
de classificados às 

quartas de final da Copa São 
Paulo de Futebol Júnior. Na 
última segunda-feira (17) à 
noite, o Tricolor derrotou 
o Vasco por 4 a 2 no Está-
dio Anacleto Campanella, 
em São Caetano do Sul (SP), 
pelas oitavas de final da com-
petição.

Na próxima fase, a equipe 
paulista terá pela frente o Cru-
zeiro, que, mais cedo nesta 
segunda, eliminou o Despor-
tivo Brasil por 4 a 1. 

O atacante Maioli foi o 

protagonista da primeira 
etapa, marcando dois gols e 
abrindo vantagem para o São 
Paulo. Aos três minutos, o 
camisa 22 aproveitou o cru-
zamento pela esquerda do 
meia atacante Luiz Henrique 
e cabeceou para as redes. Aos 
21, ele ficou com a sobra de 
uma finalização do volante 
Léo e ampliou a fatura. 

O Vasco teve duas chances 
com Figueiredo. Aos 31, o ata-
cante mandou de cabeça para 
fora, na pequena área. Dois 
minutos depois, o artilheiro 
cruzmaltino bateu cruzado e 
parou no goleiro Young.

Na etapa final, o Tricolor 
chegou ao terceiro gol aos 31 
minutos, com Talles Wander, 
após cruzamento do também 
atacante Caio pela esquerda. 
O cruzmaltino reagiu. Aos 36, 
Figueiredo acertou um bonito 
chute com a bola no ar, enco-
brindo Young e descontando o 
prejuízo. No lance seguinte, o 
volante Andrey girou na área 
na área e soltou a bomba para 
marcar o segundo dos cario-
cas. O Vasco pressionou, mas 
foi o São Paulo quem balançou 
as redes com o atacante Viti-
nho, aos 45 minutos, dando 
números finais à partida.

PRÓXIMA FASE
Às quartas de final da Copi-

nha começam nesta terça-feira 
(18), com dois confrontos. Às 
19h (horário de Brasília), Amé-
rica-MG e Botafogo se enfren-
tam no Estádio Zezinho Maga-
lhães, em Jaú (SP). Em seguida, 
às 21h30, o Santos encara o 
Mirassol na Arena da Fonte 
Luminosa, em Araraquara (SP). 

Na quarta, além de São 
Paulo e Cruzeiro, duelam Pal-
meiras e Oeste, que se classifi-
caram na última segunda-feira 
(17) ao derrotarem Internacio-
nal (2 a 1) e Canaã-BA (3 a 2), 
respectivamente. 

CONFRONTOS

Sorteio opõe Corinthians e Palmeiras 
na Supercopa do Brasil Feminina

A 
primeira edição da 
Supercopa do Brasil 
de Futebol Feminino 

terá um clássico paulista logo 
na primeira fase. Finalistas da 
última Série A1 (primeira divi-
são) do Campeonato Brasileiro, 
Corinthians e Palmeiras farão 
um dos confrontos das quartas 
de final. O sorteio foi realizado 
na última segunda-feira (17), 

na sede da Confederação Bra-
sileira de Futebol (CBF).

Alvinegras e alviverdes se 
reencontram no dia 6 de feve-
reiro, em duelo único, com 
mando corintiano. Em caso 
de empate no tempo normal, a 
vaga à semifinal será decidida 
nos pênaltis. Na decisão do Bra-
sileiro de 2021, o Timão levou a 
melhor nos dois jogos (1 a 0 no 

Allianz Parque e 3 a 1 na Neo 
Química Arena) e levou o título 
nacional pela terceira vez.

Quem avançar no Derby 
Paulistano terá Internacional 
ou Real Brasília pela frente. 
No outro chaveamento, o 
vencedor do confronto entre 
Grêmio e Cruzeiro enfrenta 
o classificado de Flamengo 
e Esmac-PA, semifinalista 

da última Série A2 (segunda 
divisão) e um dos clubes pro-
movidos à Série A1 deste ano.

Os demais jogos da pri-
meira fase também ocorrem 
no próximo dia 6. Inter, Grê-
mio e Flamengo serão os man-
dantes. As semifinais serão 
disputadas três dias depois, 
e a final, no dia 13. Todos os 
confrontos serão decididos 
em jogo único.

A competição inaugura o 
calendário do futebol femi-
nino em 2022. A Série A1 do 
Brasileiro começa em 6 de 
março. No dia 21 de maio, 
têm início as Séries A2 e a 
nova Série A3.
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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

Quarta-feira, 19
janeiro de 2022

C-6ESPORTES

AA     Terça-feira, 29
dezembro de 2020www.jornalpp.com.br

C-4

 REGISTRO CIVIL DO 2º SUBDISTRITO DE SÃO CARLOS - SP            
CARMEN SUELI CORRÊA DESTRO                         

JULIO  CESAR  GONÇALVES,  estado  
civil  solteiro, profissão motorista car-
reteiro, nascido em SÃO CARLOS - 1º 
Subdistrito, SP no dia cinco de agosto  
de  mil  novecentos e oitenta e três 
(05/08/1983), residente e domiciliado  
rua  Ernesto  Chiari, 260, Jd. Belvedere, 
São Carlos, SP, filho  de  GILBERTO  
DOMINGUES  GONÇALVES  e  de VAL-
DETE RAMOS DE SENA GONÇALVES. 
MARIANA  MILENE  DE  LIMA  SEO-
LIN, estado civil solteira, profissão do 
lar, nascida em SÃO CARLOS - 2º 
Subdistrito, SP no dia sete de outubro 
de   mil  novecentos  e  oitenta  e  nove  
(07/10/1989),  residente  e domiciliada  
rua  Ernesto  Chiari, 260, Jd. Belvedere, 
São Carlos, SP, filha  de  JOSÉ  FRAN-
CISCO  SEOLIN  e  de  ANA  MARIA 
DONIZETI DE LIMA SIQUEIRA.                                                             

DIOGO   CORREIA   DE   OLIVEIRA,   es-
tado  civil  solteiro,  profissão encarregado  
de  eletricista, nascido em SÃO PAULO 
- 42º Subdistrito - Jabaquara, SP no dia 
vinte e três de junho de mil novecentos 
e noventa e  três (23/06/1993), residente 
e domiciliado rua Joaquim Ninelli, bl. 11,  
ap.  13,  Romeu  Santini, São Carlos, SP, 
filho de PEDRO XISTO DE OLIVEIRA 
e de MARIA DALVA CORREIA DE 
OLIVEIRA. ROSILENE  SANTOS  DA  
SILVA,  estado civil solteira, profissão 
do lar, nascida  em  SÃO PAULO - 29º 
Subdistrito - Santo Amaro, SP no dia nove 
de  junho de mil novecentos e noventa e 
nove (09/06/1999), residente e domicili-
ada  rua  Joaquim  Ninelli, bl. 11, ap. 13, 
Romeu Santini, São Carlos,  SP,  filha  de  
JOÃO  PEREIRA  DA SILVA e de MARIA 
CICERA DOS SANTOS FERREIRA.                                                      

CLEBERSON  FIGUEIREDO  DA  SILVA,  
estado  civil divorciado, profissão comer-
ciário,  nascido  em SÃO PAULO - Distrito 
de São Miguel Paulista, SP  no  dia  dez  
de  setembro  de  mil  novecentos  e  
oitenta e seis (10/09/1986),  residente 
e domiciliado rua Aparecido Pandolfelli, 
149, casa I, Cidade Aracy I, São Carlos, 
SP, filho de JOSÉ ELDIS DA SILVA e 
de ANGELITA FIGUEIREDO DA SILVA. 
LUARA  DE  SOUZA  SANTOS, estado 
civil solteira, profissão auxiliar de pro-
dução,  nascida  em SÃO CARLOS - 2º 
Subdistrito, SP no dia cinco de março  de  
dois  mil  e dois (05/03/2002), residente 
e domiciliada rua Aparecido  Pandolfelli,  
149,  casa I, Cidade Aracy I, São Carlos, 
SP, filha de JOSÉ DOS SANTOS e 
de ROSANE FERREIRA DE SOUZA 
SANTOS.  

Faço saber que pretendem se casar  e  apresentaram  os  documentos exigidos pelo art. 1525 do Código Civil Brasileiro.

São Calos 28/12/2020
Carmen Sueli Corrêa Destro 

Oficial.

 EDITAIS DE PROCLAMAS
1º Subdistrito de São Carlos

Rua 13 de maio, 1946

(Nascimentos, casamentos, óbitos,  reconhecimento de firmas, autenticações, registro de livros comerciais, etc.)

Faço  saber  que  pretendem se casar e apresentaram os doc-
umentos exigidos pelo artigo 1525 do Código Civil Brasileiro:

FELIPE  SOARES  COVRE e JULIA DIAS FERNANDES, 
sendo FELIPE SOARES COVRE,  solteiro, de nacio-
nalidade brasileira, físico, natural de São  Paulo,  34º  
Subdistrito, Cerqueira César - SP, residente na Rua  São  
Joaquim, 885, apto. 103, Centro, São Carlos - SP, filho 
de  JULIO  COVRE  FILHO e de ROSANGELA ZAGO 
SOARES COVRE; e JULIA DIAS  FERNANDES,  solteira,  
de nacionalidade brasileira, gerente de  marketing,  nat-
ural  de  Penápolis  - SP, residente n Rua São Sebastião,  
2454,  Centro,  São  Carlos - SP, filha de PEDRO LUIZ 
FERNANDES e de REGINA CELIA DIAS.

IGOR  FERNANDO  FRANCO  e  TALIA APARECIDA 
PETRUCELLI,  sendo IGOR FERNANDO  FRANCO, 
solteiro, de nacionalidade brasileira, auxiliar de  rebobina-
gem,  natural  de  Dourado  -  SP,  residente  na Rua Ernfrid  
Frick,  746, Parque Santa Mônica, São Carlos - SP, filho 
de  LUIZ  FERNANDO  MULLER  FRANCO  e de JULIANA 
MULLER FRANCO; e TALIA    APARECIDA   PETRUCEL-
LI,   solteira,   de   nacionalidade brasileira,  estagiária,  
natural de São Carlos, 2º Subdistrito - SP,  residente  na  
Rua  Ernfrid Frick, 746, Parque Santa Mônica, São  Carlos  
-  SP,  filha  de  ANTONIO  ROBERTO  PETRUCELLI e de 
VALDIRENE APARECIDA DA COSTA.

JEAN   MARCEL  PEREIRA  e  LISLANE  FILIPPO,  sendo  JEAN  
MARCEL PEREIRA,   divorciado,   de  nacionalidade  brasileira,  policial 
militar,  natural  de  Sertãozinho - SP, residente na Rua Rodrigo Manzini,  
149,  Jardim  do Bosque, São Carlos - SP, filho de JOSÉ PEREIRA  e  
de  SELMA  MARIA  AMORIM  PEREIRA; e LISLANE FILIPPO, solteira,   
de   nacionalidade   brasileira,  auxiliar  contábil, natural  de  São  Carlos,  
1º  Subdistrito - SP, residente na Rua Rodrigo  Manzini,  149,  Jardim 
do Bosque, São Carlos - SP, filha de ANTONIO FILIPPO NETO e de 
SUELI APARECIDA DA SILVA FILIPPO.

JOSÉ  GUILHERME RAMOS e MYLENA CASELLA RIGO, sendo 
JOSÉ GUILHERME RAMOS,   solteiro,   de   nacionalidade  brasileira,  
Técnico  de edificações,   natural  de  São  Carlos,  1º  Subdistrito  -  SP, 
residente  na  Avenida  João  Stella,  300, Bloco 16, Apartamento 304,  
Romeu  Tortorelli,  São  Carlos  - SP, filho de JOSÉ BARROS RAMOS  
e  de SILVIA HELENA BRIGANTE RAMOS; e MYLENA CASELLA 
RIGO, solteira,  de  nacionalidade  brasileira,  Técnica de enfermagem, 
natural  de São Carlos, 1º Subdistrito - SP, residente na Avenida João  
Stella,  300,  Bloco 16, Apartamento 304, Romeu Tortorelli, São  Carlos  
-  SP, filha de EDGARD RIGO e de RITA ISABEL CASELLA RIGO.

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na 
forma da lei.

      Lavro o presente, que afixo no lugar de  costume e  
publico pelo  jornal local.

      São Carlos, 28 de dezembro de 2020.
      A Oficial: Sarah J. Toledo Torrezan

O Senhor: Anézio Cezário
Faleceu dia 28/12/20 às 01:00 horas em Dourado com 56 anos 
de idade. Deixa viúva a Sra. Rosa da Silva Cezário e os filhos: 
Sergio Luiz da S. Cezário c/c Erica R. Ferreira Garcia, Rogério 
Ap. Cezário, Celso Ricardo da S. Cezário, Robson Cezário, 
familiares e amigos. O sepultamento deu-se no dia 28/12/20 às 
14:00 horas saindo o  féretro do(a) Velório Municipal de Dourado 
para o Cemitério Municipal de Dourado.
Data de nascimento: 25/10/64.
 
O Senhor: Celso Roberto Mazzonetto
Faleceu dia 27/12/20 às 03:26 horas em Franca com 62 anos 
de idade. Deixa viúva a Sra. Marinur Silvestre Mazzonetto e 
os filhos: Tiago c/c Débora, Anita c/c Valter, Roberta e Renato, 
solteiros, familiares e amigos.
Seu corpo foi trasladado para Santa Cruz das Palmeiras.
O sepultamento deu-se no dia 27/12/20 às 17:00 horas saindo 
o  féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de 
Santa Cruz das Palmeiras.
Data de nascimento: 04/05/58.

 O Senhor: Joaquim Alves Ferreira
Faleceu dia 27/12/20 às 02:05 horas em São Carlos com 96 
anos de idade.
Era Viúvo e deixa os filhos: Sonia Regina Alves Ferreira Pom-
ponio c/c Carlos, Paulo Henrique Alves Ferreira c/c Solange, 
Familiares e Amigos.
O sepultamento deu-se no dia 27/12/20 às 16:00 horas saindo o  
féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora 
do Carmo.
Data de nascimento: 18/06/24.
 
O Senhor: Mauro Sergio Casale
Faleceu dia 26/12/20 às 13:40 horas em São Carlos com 58 
anos de idade.
Deixa os filhos: Naiara Alvarez Casale c/c Vitor, Kaik Alvarez 
Casale, Familiares e Amigos.
O sepultamento deu-se no dia 27/12/20 às 15:30 horas saindo o  
féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora 
do Carmo.
Data de nascimento: 28/06/62.

 A Senhora: Maria Elaine Alves de Araújo
Faleceu dia 24/12/20 às 18:00 horas em Matão com 31 anos de 
idade. Deixa viúvo o Sr. Sebastião Castro de Araújo e os filhos: 
Maria Aparecida, Maria Bianca, Wesley, familiares e amigos.
Seu corpo foi trasladado para Dobrada. O sepultamento deu-se 
no dia 25/12/20 às 10:00 horas saindo o  féretro do(a) Velório 
Municipal para o Cemitério Municipal de Dobrada.
Data de nascimento: 20/05/89.
 
O Senhor: Wamberto Pessoa de Lima
Faleceu dia 24/12/20 às 13:16 horas em São Carlos com 70 
anos de idade.
Deixa Viúva a Sra. Maura Xavier Ribeiro de Lima e deixa os filhos: 
Adriana Maria Pessoa de Lima Souza, Hamilton Pessoa de Lima 
Souza c/c Suzana, Daniel Pessoa de Lima c/c Sonia Regina, 
Anibal Pessoa de Lima Neto c/c Karina, Familiares e Amigos.
O sepultamento deu-se no dia 25/12/20 às 11:15 horas saindo o  
féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora 
do Carmo.
Data de nascimento: 08/02/50.

 O Senhor: José Roberto Dias
Faleceu dia 24/12/20 às 08:10 horas em São Carlos com 68 
anos de idade.
Deixa viúva a Sra. Rosangela de Lourdes Ferrati Dias e os 
filhos: Giuliano Ferrati Dias c/c Ingrid, Danyele Ferrati Dias c/c 
Cassiano, familiares e amigos.
O sepultamento deu-se no dia 24/12/20 às 16:30 horas, direto 
para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.
Data de nascimento: 31/07/52.
 

CONVITE PARA MISSA DE 7º DIA
 
A família da Senhora: Maria Lembo Levada agradecida 
pelas demonstrações de carinho recebidas de seus 
parentes e amigos, comunica que a missa de Sétimo dia 
será celebrada dia 30/12/20 (Quarta-Feira) ás 19:00 horas 
na Igreja Santo Antonio. Por mais este ato de religião e 
amizade, antecipa seus sinceros agradecimentos.
 

Falecimentos

EXTRAVIO 
DE DIPLOMA

Eu, Bruno Cesar Shiguemichi, portador 
da cédula de identidade n°44.038.197-3 
declaro para devidos fins, que foi extra-
viado meu Diploma curso superior em 
Engenharia da Computação, concluído 
em 2010, emitido pela Universidade de 
São Paulo – EESC/ICMC, em razão 
pela qual estou solicitando a expedição 
da 2ª via. Declaro, outrossim, que me 
comprometo a inutilizar o documento 
anteriormente expedido, no caso de vir 
a ser localizado.

EXTRAVIO 
DE DIPLOMA

Eu Walter Savassi, portador da 
cédula de identidade n°2.314.178-
5, declaro para devidos fins, que foi 
extraviado meu Diploma do Curso de 
Engenharia Civil, concluído em 02 de 
Maio de 1964, emitido pela Escola de 
Engenharia de São Carlos, USP, em 
razão pela qual estou solicitando a 
expedição da 2ª via. Declaro, outros-
sim, que me comprometo a inutilizar 
o documento anteriormente expedido, 
no caso de vir a ser localizado.

VENDO
Pizzaria Monte Carlo Delivery, 10 anos 
na cidade de São Carlos. Com bom 
faturamento. Interessados ligar: (16) 
99718-6482 ou (11)9 8563 2599.

09,11,12,13,14 e 16/01/22

DENTISTA
Contrata-se Clínico Geral e Ortodontista para São Carlos e outras cidades da Região, 
possibilidade de expressiva remuneração mensal. 
Profissionais interessados comparecer para entrevista e maiores informações dia 
17/01/22 das 16 às 19hs à Avenida Getúlio Vargas 1250 -Íbis Hotel.

pré

6GGBB
3GB+3GB

POR 6 MESES

+
IILLIIMMIITTAADDOO

PPOORR
AAPPEENNAASS

RR$$29,99
POR
30 DIAS

RREEDDEE  NNOOVVIINNHHAA  PPAARRAA  NNAAVVEEGGAARR  NNAA  
IINNTTEERRNNEETT  MMAAIISS  RRÁÁPPIIDDAA  DDOO  BBRRAASSIILL??

CCOOMM  CCHHAAMMAADDAASS  DDEE  VVOOZZ
EE  VVÍÍDDEEOO  SSEEMM  DDEESSCCOONNTTAARR

DDAA  IINNTTEERRNNEETT

VVÁÁ  AATTÉÉ  UUMM  PPOONNTTOO  DDEE  VVEENNDDAA  CCLLAARROO..

AADDQQUUIIRRAA  JJÁÁ  UUMM  CCHHIIPP,,  FFAAÇÇAA  UUMMAA  RREECCAARRGGAA  EE  AAPPRROOVVEEIITTEE..
AACCEESSSSEE  CCLLAARROO..CCOOMM..BBRR//PPRREEZZÃÃOO
Promocionalmente, oferta mensal de R$ 29,99 válida até 30/9/2020, podendo esta data ser
alterada, e para cliente pessoa física no pré-pago. O bônus promocional tem a mesma v
alidade da promoção ativada.

Brasil convoca 11 atletas para 
Olimpíada de Inverno de Pequim
País busca primeira medalha na competição com início em 4 de fevereiro

do esqui alpino e Sabrina Cass, 
do esqui estilo livre. Cass, de 
19 anos, nasceu, cresceu e 
vive nos Estados Unidos, mas 
tem mãe brasileira. Competiu 
pela bandeira norte-ameri-
cana por muito tempo - foi até 
campeã mundial juvenil em 
2019 - mas passou a defender 
o Brasil no fim de 2021. 

Segundo o cronograma 
do Comitê Olímpico do Bra-
sil (COB), a partir do dia 20 
integrantes da equipe opera-
cional começam a viajar para 
a China, para fazer os prepa-
rativos nas duas vilas olím-
picas que receberão atletas 
do país, em Yanqing (onde 
ficarão o bobsled, esqui 
alpino e skeleton) e Zhang-
jiakou (casa do esqui cross 
country e esqui estilo livre). 
A terceira vila, em Pequim, 
não terá nenhum atleta do 
Brasil. Ainda de acordo com 
o COB, a previsão é que os 
primeiros atletas brasileiros 
cheguem a partir do dia 27 e 
a delegação esteja completa 
no dia 29.

O Brasil esteve presente 
nas últimas oito edições dos 
Jogos Olímpicos de Inverno, 
a partir de 1992, mas nunca 
obteve um pódio. A maior 
delegação que o país já levou 
à competição foi em Sochi, na 
Rússia, em 2014, quando con-
tou com 13 atletas.

O 
Comitê Olímpico 
do Brasil (COB) 
anunciou por meio 

do Twitter, os onze inte-
grantes da delegação que vai 
representar o país nos Jogos 
Olímpicos de Inverno de 
Pequim (China) que ocorre-
rão de 4 a 20 de fevereiro. 
Entre estreantes e veteranos, 
os brasileiros buscam o pri-
meiro pódio na história em 
uma edição de inverno.  Os 
atletas que vão competir 
pelo Brasil estão espalha-
dos por cinco modalidades: 
esqui cross country, esqui 
estilo livre, esqui alpino, ske-
leton e bobsled. 

A delegação brasileira 
possui alguns nomes expe-
rientes, como o de Jaqueline 
Mourão. A mineira de 46 
anos vai para a oitava parti-
cipação dela em Jogos Olím-
picos, sendo seis de inverno 
e dois de verão (competiu no 
ciclismo mountain bike em 

Atenas 2004 e Pequim 
2008, curiosamente onde 
volta a competir agora). 
Ela é um dos três nomes do 
esqui cross country, junto a 
Bruna Moura e Manex Silva. 
Mourão é a atleta brasileira 

com mais participações em 
Jogos Olímpicos.

Outro que retorna a 
Pequim depois de catorze 
anos - e com outro clima 
- é Jefferson Sabino. Em 
2008, ele defendeu o Brasil 

no salto triplo. Agora, é um 
dos cinco integrantes do 
time brasileiro de bobsled, 
que também conta com 
Erick Vianna, Edson Mar-
tins, Rafael Souza e Edson 
Bindilatti. Este último vai 

à   quinta   Olimpíada de 
inverno da carreira. Ele 
declarou que esta será a 
derradeira.

Outros nomes da dele-
gação são: Nicole Silveira, 
do skeleton, Michel Macedo, 

DESTAQUES

Lewandowski e 
Alexia Putellas são 
eleitos melhores 
jogadores do mundo

O 
atacante alemão 
Robert  Lewan-
dowski levou pela 

segunda vez consecutiva o 
prêmio Fifa The Best para 
melhor jogador masculino. 
Ele superou Lionel Messi e 
Mohamed Salah para se sagrar 
bicampeão. O jogador do 
Bayern de Munique e da sele-
ção polonesa marcou 48 gols 
na temporada 2020/2021, foi 
campeão Alemão e da Super-
copa da Alemanha.  

A melhor jogadora do 
mundo é Alexia Putellas. A 
meio-campista de 27 anos, 
da Seleção Espanhola e do 
Barcelona, venceu o prêmio 
pela primeira vez, derrotando 

Jenni Hermoso e Sam Kerr. 
Putellas também já havia 
conquistado a Bola de Ouro 
e, com o time catalão, venceu 
a Liga dos Campeões, o Cam-
peonato Espanhol e a Copa da 
Rainha.

Erik Lamela levou o Prêmio 
Puskás, concedido ao autor do 
gol mais bonito. O ponta-di-
reita, atualmente no Sevilla, 
fez um golaço contra o Arsenal, 
quando defendia o Tottenham, 
em 14 de março de 2021. Ele 
balançou as redes aos 32 minu-
tos do primeiro tempo, quando 
recebeu passe dentro da área 
e bateu de primeira, de letra, 
acertando o canto esquerdo do 
goleiro. Lamela foi o primeiro 

argentino a conquistar o Prê-
mio Puskás.

O prêmio Fair Play ficou 
com a seleção dinamarquesa 
e a equipe médica da Dina-
marca. Finlândia e Dinamarca 
se enfrentavam pela Eurocopa 
quando o meia Christian Erik-
sen sofreu uma parada cardí-
aca e desmaiou em campo. A 
rápida ação da equipe médica 

da seleção dinamarquesa e os 
serviços de emergência do 
estádio foram cruciais para 
salvar a vida do jogador.

O prêmio Fifa Fans foi para 
os torcedores dinamarqueses 
e finlandeses presentes no 
estádio Parken, em Cope-
nhague, pela postura e união 
após o mal súbito sofrido por 
Christian Eriksen.

DEMAIS PREMIAÇÕES DO FIFA THE BEST 
Prêmio especial feminino
Christine Sinclair. Maior artilheira de seleções, contando homens e 
mulheres, com 188 gols marcados pelo Canadá.
Melhor goleira: Christiane Endler (Lyon)
Melhor goleiro: Édouard Mendy (Chelsea)
Melhor técnico (feminino): Emma Hayes (Chelsea)
Melhor técnico (masculino): Thomas Tuchel (Chelsea)

Seleção FIF Pro (feminina): 
Goleira: Christiane Endler
Defensoras: Lucy Bronze, Wendie Renard, Millie Bright, Magdalena Eriksson
Meio-campo: Estefanía Banini, Carli Lloyd, Barbara Bonansea
Atacantes: Vivianne Miedema, Marta, Alex Morgan
Seleção FIF Pro (masculina)
Goleiro: Gianluigi Donnarumma
Defensores: Rúben Dias, Leonardo Bonucci, David Alaba
Meio-campo: N´Golo Kanté, Jorginho, Kevin De Bruyne
Atacantes: Lionel Messi, Erling Haaland, Robert Lewandowski e Cristiano 
Ronaldo

Prêmio Especial Masculino
Cristiano Ronaldo. Maior artilheiro de todas as seleções masculinas.
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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%.

Quarta-feira, 19
janeiro de 2022

C-7

NOTIFICAÇÃO DE DÉBITOS
CANCELAMENTO DE CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE

A ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE SÃO CARLOS, com sede na Rua General Osório, n° 401, - Jardim São Carlos, na cidade de São Carlos- São Paulo, inscrita no CNPJ sob n° 59.621.003/0001-
95, vem através desta NOTIFICAR o seguintes beneficiários inscritos no CPFS abaixo, uma vez que não obtivemos êxito nas notificações por outros meios e em conformidade com o contrato de prestação de 

serviços de assistência médica – plano coletivo empresarial, devido aos débitos que constam em nosso sistema das mensalidades do plano:

        
                                                                                                                                  
                                                                                                                                  
                                                                                                                                 
    
         
                                                                                                                                
                                                                                                                          
                                                   
    
       
                                                                                         
                                                                                                                                         
                                                                                                                    
                           
    
            
                                                                                      
                                                                                      
                                                                               
                                                                          
                  

Solicitamos assim a quitação até imediata a contar desta publicação, das parcelas em atraso e as que vencerem, acrescidos de juros, multa e honorário, afim de evitar o cancelamento do plano.
Cientificamos que o não pagamento do débito ensejará, além da rescisão contratual a cessão dos serviços, a adoção de medidas judiciais objetivando o recebimento do débito devido.

Caso o pagamento já tenha sido efetuado, pedimos gentilmente que entre em contato para regularização.

CPF: 351.197.628 – CARTÃO 00157474001400006
5201374 – 18/10/2021 – R$ 346,99   
5226109 – 16/11/2021 – R$ 375,39  
5244365 – 16/12/2021 – R$ 375,39  

CPF: 411.601.578 – CARTÃO 00157474001423006
5201369 – 18/10/2021 – R$ 1.137,52
5224028 – 16/11/2021 – R$ 1.306,63
5242552 – 16/12/2021 – R$ 1.311,88

CPF: 285.755.158 – CARTÃO 00157474000839004  
5225164 – 18/10/2021– R$ 545,31   
5225164 – 16/11/2021– R$ 624,95  
5243730 – 16/12/2021– R$ 564,26

CPF: 442.676.728 – CARTÃO 00157474001372002 
5201406 – 18/10/2021 – R$ 445,99 
5224962 – 16/11/2021 – R$ 486,47
5243515 – 16/12/2021 – R$ 481,22

CPF: 368.718.618 – CARTÃO 00151603001703000
5200751 – 18/10/2021 – R$ 585,79     
5225571 – 16/11/2021 – R$ 585,79    
5244130 – 16/12/2021 – R$ 585,79  

CPF: 216.408.608 – CARTÃO 00151603001275008
5199939 – 18/10/2021 – R$ 309,88      
5226044 – 16/11/2021 – R$ 309,88
5244295 – 16/12/2021 – R$ 309,88  

CPF: 385.082.488 – CARTÃO 00157474001074001
5201263 – 18/10/2021 – R$ 482,36
5224470 – 16/11/2021 – R$ 522,97
5243323 – 16/12/2021 – R$ 522,97

CPF: 320.680.318 – CARTÃO 00157474000355007
5200705 – 18/10/2021 – R$ 836,28  
5224848 – 16/11/2021 – R$ 901,12
5243077 – 16/12/2021 – R$ 912,67

CPF: 144.421.508 – CARTÃO 00157474001371006
5201177 – 18/10/2021 – R$ 1.231,93
5223922 – 16/11/2021 – R$ 1.085,43
5242768 – 16/12/2021 – R$ 1.060,10  

CPF: 594.613.908 – CARTÃO 00157474000803000
5201127 – 18/10/2021 – R$ 1.397,97  
5225426 – 16/11/2021 – R$ 1.527,19    
5243689 – 16/12/2021 – R$ 1.527,19

CPF: 327.883.818 – CARTÃO 00157474001335000
526972 – 18/09/20201 – R$ 810,84
5201388 – 18/10/20201 – R$ 810,84
5224982 – 16/11/20201 – R$ 845,36
5243533 – 16/12/20201 – R$ 882,12

CPF: 330.555.148 – CARTÃO 00151603000896009
526020 – 16/09/2021 – R$ 404,48
5199703 – 18/10/2021 – R$ 439,12  
5243746 – 16/12/2021 – R$ 480,13

CPF: 788.042.308 – CARTÃO 00151603001055008 
526058 – 16/09/2021 – R$ 1.234,83 
5199792 – 18/10/2021 – R$ 1.309,63
5243684 – 16/12/2021 – R$ 1.309,63

CPF: 441.636.478 – CARTÃO 00157474001159007
5201231 – 18/10/2021 – R$ 450,10
5225524 – 16/11/2021 – R$ 488,82
5243792 – 16/12/2021 – R$ 488,82

CPF: 399.340.918 – CARTÃO 00157474000125001
5201272 – 18/10/2021 – R$ 420,08
5224542 – 16/11/2021 – R$ 325,14
5243391 – 16/12/2021 – R$ 325,14   

CPF: 464.221.969 – CARTÃO 00151277000737006
525343 – 16/09/2021 – R$ 2.531,82 
5199604 – 18/10/2021 – R$ 2.531,82
5225410 – 16/11/2021 – R$ 2.531,82  
5243671 – 16/12/2021 – R$ 2.531,82

CPF: 466.706.029 – CARTÃO 00151277001129000
525343 – 16/09/2021 – R$ 2.531,82  
5199604 – 18/10/2021 – R$ 2.531,82  
5225410 – 16/11/2021 – R$ 2.531,82
5243671 – 16/12/2021 – R$ 2.531,82

CPF: 226.983.238 – CARTÃO 00151603001205000
521115 – 16/08/2021 – R$ 674,15
526087 – 16/09/2021 – R$ 690,67  
5199913 – 18/10/2021 – R$ 693,77
5225172 – 16/11/2021 – R$ 731,61
5244030 – 16/12/2021 – R$ 693,77

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:
     _________________________________________________________________
     ALEXANDRE  AMBROGI  CASTILHO e ALINE MAGALHÃES DOS SANTOS , sendo  ALEXAN-
DRE    AMBROGI   CASTILHO,   solteiro,   de   nacionalidade  brasileira,  empresário, natural de 
Taubaté, 2º Subdistrito - SP,   residente  na  rua Ruth Bloen Souto, 80, Centro, São Carlos - SP,   
filho  de JESUS ANTONIO FERNANDES CASTILHO e de ANGELA LANZILOTTI   AMBRIOGI  
CASTILHO; e ALINE MAGALHÃES DOS SANTOS , divorciada, de  nacionalidade  brasileira,  
pedagoga,  natural de Caraguatatuba -  SP,  residente  na rua Ruth Bloen Souto, 80, Centro, São 
Carlos -  SP,  filha  de  ANTONIO  GERTRUDES  DOS  SANTOS  JUNIOR  e de ANA CRISTINA 
MAGALHÃES DOS SANTOS.
     _________________________________________________________________
     ALISMAR  SILVA  ALMEIDA  e  BRUNA  MAIARA PAULOZZA, sendo ALISMAR   SILVA  ALMEIDA,  
solteiro,  de nacionalidade brasileira, operador   de  CCO,  natural de Colorado do Oeste - RO, resi-
dente na Avenida  João  Stella,  300,  bloco  08 - apto. 102, Romeu Tortorelli, São  Carlos  -  SP,  filho  
de GILMAR MARIANO DE ALMEIDA e de ALESSINA  RAPOSO  DA  SILVA  ALMEIDA; e BRUNA 
MAIARA PAULOZZA, solteira, de   nacionalidade  brasileira,  enfermeira, natural de São Carlos, 1º  
Subdistrito  -  SP,  residente na Avenida João Stella, 300, bloco  08  -  apto.  102,  Romeu  Tortorelli,  
São Carlos - SP, filha de  DAGOBERTO PAULOZZA e de CRISTINA APARECIDA FERREIRA.
     _________________________________________________________________
     ANDERSON  EVANGELISTA  DE  ANDRADE  e LUANA GONÇALVES DOS SANTOS,  sendo    
ANDERSON    EVANGELISTA   DE   ANDRADE,   solteiro,   de  nacionalidade  brasileira,  pintor,  
natural  de  São  Carlos, 2º   Subdistrito  -  SP, residente na Rua Cel Jose Augusto de Oliveira  Sales,  
874,  condominio  06,  bloco, 02, 203 A, Vila Izabel, São  Carlos  -  SP,  filho  de  RAIMUNDO  CRUZ  
DE  ANDRADE e de MARIA   APARECIDA  EVANGELISTA  TRINDADE  ANDRADE;  e LUANA 
GONÇALVES DOS  SANTOS,   solteira,  de  nacionalidade  brasileira,  ajudante  de  produção,  
natural  de Indaiatuba - SP, residente na Rua Cel Jose  Augusto  de Oliveira Sales, 874, condominio 
06, bloco, 02, 203 A,  Vila  Izabel, São Carlos - SP, filha de ELIAS COELHO DOS SANTOS e  de 
MARIA GONÇALVES DE SOUZA.
     _________________________________________________________________
     DYEGO  DONIZETTE  MENDES  e  LIDIANE  VALERIA  RANU,  sendo DYEGO  DONIZETTE   
MENDES,   solteiro,   de   nacionalidade  brasileira,  Auxiliar  de  tapeçaria,  natural de São Carlos, 
2º Subdistrito -  SP,  residente  na  rua  Antonio  Francisco Novo, 508, São Carlos  VIII,  São  Carlos  
-  SP,  filho de ADRIANO DONIZETE MENDES e de  JORIANI  CELESTINO  MENDES;  e LIDIANE 
VALERIA RANU, solteira, de  nacionalidade  brasileira,  do  lar,  natural  de  São Carlos, 1º   Sub-
distrito  -  SP, residente na rua Antonio Francisco Novo, 508,   São  Carlos  VIII, São Carlos - SP, 
filha de PEDRO LUIS RANU e de  SHEILA CRISTINA FELIX.
     _________________________________________________________________
     JOÃO  VICTOR  SOUZA  NEVES  e ISABELA ALBUQUERQUE DE SOUSA, sendo  JOÃO  
VICTOR  SOUZA NEVES, solteiro, de nacionalidade brasileira,  Autônomo,  natural de São Carlos - 2º 
Subdistrito - SP, residente  na  rua  Gonçalves  Dias,  462,  Vila Marcelino, São Carlos - SP,  filho  
de  JOÃO  DOS  SANTOS  NEVES  e de IRENE SILVA DE SOUZA; e  ISABELA   ALBUQUERQUE   
DE   SOUSA,  solteira,  de  nacionalidade  brasileira,   Agente   de  Negócios,  natural  de  Goiânia  
-  2º  Subdistrito  -  GO,  residente  na  rua Gonçalves Dias, 462, Vila  Marcelino,  São Carlos - SP, 
filha de ANDRÉ LUIZ CARDOZO DE SOUSA  e de ELIZÂNGELA ROCHA DE ALBUQUERQUE.
     _________________________________________________________________
     MIKHAEL  NICOLAS  CASEMIRO  ALVES  e  SIBELY LIMA DA SILVA, sendo  MIKHAEL   NICO-
LAS  CASEMIRO  ALVES,  solteiro,  de  nacionalidade   brasileira,  autonomo,  natural  de  Conceição 
da Aparecida - MG,  residente  na rua Taquaritinga, 215, Jardum Cruzado, São Carlos -  SP,  filho 
de ISAQUE DE JESUS ALVES e de KATIANE DE LIMA CASEMIRO  ALVES;  e  SIBELY  LIMA  DA  
SILVA,  de nacionalidade brasileira,  Estudante,  natural de Ibaté - SP, residente na rua Taquaritinga,  
215,  Jardim Cruzado, Ibaté - SP, filha de JOSÉ DIVINO DA SILVA e  de ELIANA LIMA DA SILVA.
     _________________________________________________________________
     ANGELO  LOSAPIO  JUNIOR  e  KATIA  FERNANDA REDONDO, sendo ANGELO  LOSAPIO  
JUNIOR, solteiro, de nacionalidade brasileira, Motorista,  natural  de  São Carlos, 1º Subdistrito - SP, 
residente na rua  Antonio  Rodrigues  Cajado, 2799, Vila Costa do Sol, São Carlos -  SP,  filho  de  
ANGELO  LOSAPIO  e  de  MARIA  APARECIDA  VENTURA  LOSAPIO;  e  KATIA  FERNANDA  
REDONDO, solteira, de nacionalidade  brasileira,  do  lar, natural de São Carlos, 1º Subdustrito - SP,   
residente  na  rua  Antonio Rodrigues Cajado, 2799, Vila Costa do  Sol, São Carlos - SP, filha de 
CRISTINA APARECIDA REDONDO.
     _________________________________________________________________

      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, 18 de janeiro de 2022.
      A Oficial: Sarah J. Toledo Torrezan

A Senhora: Maria Lea Cardozo
Faleceu dia 18/01/22 às 11:00 horas em Matão com 74 anos de idade.
Era solteira e deixa familiares e amigos.
O sepultamento deu-se no dia 18/01/22 às 17:00 horas saindo o  féretro 
do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Matão.
Data de nascimento: 10/05/1947.

 A Senhora: Yone Marsiglia Verrumo
Faleceu dia 18/01/22 às 08:30 horas em São Carlos com 89 anos de 
idade. Deixa viúvo o Sr. José Aldana Filho e os filhos: Benedito Rubens 
c/c Silvana, Mauro Donizete c/c Gracia Maria, Valdeci c/c Ana Maria, 
José Antonio c/c Cleusa, Rosa Aparecida, Vera Lúcia, viúvas, Valdinei, 
Adélia Maria, solteiros, familiares e amigos. O sepultamento deu-se no 
dia 18/01/22 às 16:00 horas,  direto para o Cemitério Nossa Senhora 
do Carmo. Data de nascimento: 05/10/1932.

 A Senhora: Antonia Martins dos Santos
Faleceu dia 18/01/22 às 00:01 horas em São Carlos com 85 anos 
de idade.
Deixa viúvo o Sr. José Maria dos Santos e os filhos: Valdelino c/c Maria 
Aparecida, Luiz Antonio c/c Sônia, familiares e amigos.
O sepultamento deu-se no dia 18/01/22 às 16:30 horas saindo o  féretro 
do(a) Velório Municipal  para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.
Data de nascimento: 30/09/1936.

 A Senhora: Jéssica Cristina Fortunato
Faleceu dia 17/01/22 às 20:30 horas em Santa Cruz das Palmeiras com 
26 anos de idade. Era solteira, filha de Benedita Aparecida P. Fortunato 
e deixa o pai: Benedito Fortunato, a filha: Vitória, irmãos: Paulo, Renato, 
Regiane, Reinaldo, Luana, familiares e amigos. O sepultamento deu-se 
no dia 18/01/22 às 10:30 horas saindo o  féretro do(a) Velório Municipal 
para o Cemitério Municipal de Santa Cruz das Palmeiras.
Data de nascimento: 20/05/1995.

Falecimentos

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 

 
RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 
Processo Administrativo n.º 4316/2022 

Dispensa de Licitação n.º 001/2022. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATÉ - EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO – 
DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 001/2022. Considerando o parecer jurídico junto ao Processo de DISPENSA 
DE LICITAÇÃO para prestação de serviços de publicidade legal de todos os atos oficiais do Município de 

Ibaté, pelo sistema on-line, nos respectivos cadernos do “Diário Oficial do Estado de São Paulo”, por meio da 

COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO – PRODESP, estima-se 

o valor anual de R$ 205.000,00 (duzentos e cinco mil reais), RATIFICO a condição de dispensa de licitação 

enquadrando-a nos termos do inciso XVI, do artigo 24, da Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993. 

Ibaté/SP, 03 de janeiro de 2022. 

JOSÉ LUIZ PARELLA 
Prefeito Municipal 

 
 

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 ESPECIAL TEMPORÁRIO 

 A Prefeitura Municipal de Ibaté/SP, inscrita no CNPJ sob o n. 45.355.575/0001-65, através do 
Departamento de Recursos Humanos,  CONVOCAR os candidatos abaixo relacionados,  classificados  no 
Processo Seletivo nº 008/2021, para o provimento TEMPORÁRIO de Professor de Educação Especial, a 
comparecer pessoalmente ou por procuração,  na Secretaria Municipal  de Educação, situado na Avenida 
São João, 680 - Centro, Ibaté, para a atribuição da classes que será realizada no dia  21 de janeiro de 2022, 
às 09h00m, conforme segue: 

Clas. NOME R.G. 
44 Ana Paula Vaz de Oliveira dos Santos  27.257.959-2 

45 Ana Paula Nunes da Silva  30.518.235-3 

46 Patricia Maria Asenha de Oliveira  35.137.520-X   

47 Patricia Ferreira Lima Lagem  45.465.883-7   

48 Janaina Priscila da Silva Garcia  47.922.847-4   

49 Caroline Ramos do Nascimento  41.376.241-5 

50 Gabriela Gonçalves Ferreira  55.860.710-X 

51 Cleuza Maria Bento Soprano  39.261.447-9 

52 Célia Cristina Alves Modesto  26.362.080-3 

53 Lucimara Bassan Guedes Fratucci  26.441.872-4 
ERRATA: Referente à convocação de candidatos publicada por este veículo de comunicação em 
16/01/2022, onde a candidata de nº 44, ANA PAULA VAZ DE OLIVEIRA DOS SANTOS, foi preterida da 
convocação, republique-se mantendo-se os demais candidatos. 

Ibaté/SP, 18 de janeiro de 2.022. 
Terezinha Ap. Di Genova da Silva 

 Dir. de Departamento de Recursos Humanos e Comunicação 
 
 

EDITAIS
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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

Quarta-feira, 19
janeiro de 2022
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Homem é agredido 
com barra de 
ferro na Vila Prado

MARIA DA PENHA

Disputa de camiseta acaba com homem na cadeia

O autor disse que foi ameaçado de 
morte após negar um cigarro

ameaçado de morte.  
O ferido foi socorrido 

pelo SAMU para a UPA da 
Vila Prado e depois trans-
ferido para a Santa Casa, 
devido as várias lesões na 
cabeça. M. A. L, continuou 
internado. A ocorrência foi 
apresentada na Central de 
Polícia Judiciária. 

O sujeito acusado das 
agressões foi  ouvido e 
liberado.

U
m homem de 44 
anos foi vítima de 
agressão na tarde 

de segunda-feira, 17-01-2022, 
na Avenida Dr. Teixeira de 
Barros, bairro Vila Prado, São 
Carlos-SP.

De acordo com boletim 
de ocorrência, a vítima foi 

agredida por um sujeito tam-
bém de 44 anos.  Por volta 
das 14:45 a Polícia Militar foi 
acionada no local e deteve o 
acusado. Este disse que agre-
diu a vítima com uma barra 
de ferro, devido a mesma ter 
lhe pedido um cigarro e com 
a negação, a vítima teria lhe 

LESÃO CORPORAL

Mulher desfere golpe de facão em amásio

A 
Políc ia  Mi l i tar 
deteve um indiví-
duo  de 27 anos por 

volta das 20:33 do dia 17-01-
2022 acusado de agressão 
contra uma  mulher de 31  na 
Rua Augusto Wenzel, bairro 
Cidade Aracy, São Carlos-SP.

 Segundo boletim de ocor-
rência,  a PM foi acionada no 
local para atender uma ocor-
rência de violência doméstica. 
Quando os policiais chegaram 
na casa  fizeram contato com a 
vítima. O acusado não estava 

mais no local. A mulher disse 
que o casal havia discutido e 
que o homem  teria dito que 
iria embora. O mesmo teria 
passado arrumar suas coisas 
para tomar seu destino, porém 
o casal passou a disputar a 
posse de uma  camiseta. No 
meio da confusão a mulher 
teria caído, batido a cabeça e 
lesionado os membros infe-
riores e superiores ( braços 
e pernas).   A mulher disse 
ainda que possuía Medida 
Protetiva de Urgência contra 

o companheiro, mas que teria 
o aceitado em casa e reata-
ram o relacionamento há 
três meses. A mulher relatou 
para os policiais que quando 
o amásio teria ido lhe buscar 
no trabalho havia dito que 
a mataria assim que tivesse 
oportunidade.  

Enquanto os policiais esta-
vam na casa, o acusado che-
gou e confirmou que haviam 
discutido e na disputa pela 
camiseta a mulher teria caído 
e se machucado. O casal foi 
encaminhado à Central de 
Polícia Judiciária, onde a auto-
ridade plantonista autuou o 
sujeito em flagrante e reco-
lheu-o ao Centro de Triagem 
de São Carlos.

TRAGÉDIA

Pitbull mata bebê 
recém-nascido

FLAGRANTE
GM detém indivíduo suspeito de furto

U
m bebê de 21 dias 
foi atacado e morto 
por um cachorro 

da raça Pitbull na cidade de 
Limeira.

De acordo com infor-
mações, a criança estava na 
cama dormindo, quando o cão 
entrou no cômodo e a atacou.

O avô da criança, na 
tentativa de separar, aca-
bou matando o animal 
esfaqueado.

A criança chegou a ser 
socorrida, porém não resistiu 
e veio a óbito.

A Polícia Civil de Limeira 
está apurando o caso.

U
m homem de 38 
anos foi atingido 
com um golpe de 

facão na noite de 17-01-
2022, na Rua Basílio Dibbo, 
b a i r ro  Vi l a  Mo r u m b i , 
São Carlos-SP e a autora, 
segundo a polícia, é sua 
amásia de 36 anos.

De acordo com infor-
mações, o casal aparen-
tava estar sob efeito de   
entorpecentes. 

Po r  m o t ivo s  f ú te i s   
teriam   se desentendido. 
Então a mulher pegou um 
facão e deu um   golpe no 
braço direito do amásio. 

O homem foi socorrido 
pelo SAMU e encaminhado 
à UPA do bairro Vila Prado 
onde ficou em observação.  

A ocorrência foi apre-
sentada  na  Centra l  de 
Polícia Judiciária, onde foi 
lavrado boletim de ocorrên-
cia de lesão corporal.

P
or volta das 4:20 
desta madrugada 
de terça-feira, 18 de 

janeiro de 2022, um indiví-
duo de 37 anos foi detido pela 
Guarda Municipal na Av.  João 
Dgnone, bairro Santa Ange-
lina, São Carlos-SP.

Segundo informações, uma 
equipe da GAM estava em 

patrulhamento  pelo bairro 
, quando  avistou um indiví-
duo carregando um objeto 
nas mãos. 

Ao ser abordado o objeto 
foi identificado como sendo 
um motor de máquina de 
cortar grama. Ao ser inda-
gado sobre a procedência,   
o averiguado informou ter 

subtraído de uma chácara 
próximo ao Pesqueiro Pica 
Pau ( na cidade de Ibaté ), 
não sabendo informar   o 
local com exatidão. 

O indivíduo foi encami-
nhado à Central de Polícia 
Judiciária,   qualificado e 
liberado. A vítima não foi 
encontrada.
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