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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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janeiro de 2022
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OFICIAL

Wanda 
Hoffmann será 
Secretária de 
Educação de 
São Carlos

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

PÁGINA B1

VESTIBULINHO 
Etecs e Fatecs 
divulgam lista de 
inscrições deferidas 
e indeferidas

PÁGINA A3

EVENTO

São Carlos 
conhece os 
ganhadores Natal 
Premiado ACISC

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

PÁGINA A6

PANDEMIA

Prefeitura divulga 
balanço das 
ações de combate 
a covid-19

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

PÁGINA A5

SAÚDE

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

PÁGINA C1

ESTATÍSTICA

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

PÁGINA C1

REGIÃOREGIÃO
IBATÉ 

Covid-19: 
Cidade restringe 
atividades 
durante as festas

PÁGINA A8
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SAVEGNAGO SUPERMERCADOS INAUGURA LOJA 
NO SHOPPING IGUATEMI RIBEIRÃO PRETO 

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

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

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

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

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

PÁGINA A7

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

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

BOM PLANEJAMENTO
Órgãos do município garantiram 
uma TUSCA mais segura 

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

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

PÁGINA A5

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

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

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

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

PÁGINA A3

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

referente à regulamentação 
do transporte alternativo por 
aplicativo.

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

PÁGINA A3

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

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

PÁGINA A4

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

PÁGINA A6

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

 PÁGINA A8

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

 PÁGINA A8

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

CORONAVÍRUS

São Carlos 
confirma 

33ª morte
PÁGINA B1

Brasil supera 
111 mil óbitos

PÁGINA B1

Contágio 
desacelera no 

Brasil
PÁGINA B1

SÃO CARLOS AMBIENTAL É 
MULTADA EM R$ 66 MILHÕES

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

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

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

Página A5

REGIÃOREGIÃO
IBATÉ 

Recape 
chega à Vila 
Bandeirantes

PÁGINA A8

ITIRAPINA

Cães de 
rua atacam 
morador

PÁGINA A8

NACIONAL

UNIMED 
apresenta 
combate à 
pandemia

Página A6

MEIO-AMBIENTE

Azuaite propõe 
metas para reduzir 
poluição por ônibus

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

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

Página A3

PLANO SÃO PAULO

Comércios podem abrir 
por 8 horas diárias

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

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

Página A4

MUDANÇAS

Júlio Soldado assume 
presidência do PSC

Página A3

UFSCAR

Ex-aluna representa o 
Brasil em evento global

Página A7

ESPORTE

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

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

Página B4

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

PÁGINA B3

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

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

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

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

PÁGINA B2

FOTO: DIVULGAÇÃO UFSCAR

ESPECIAL 

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

PÁGINA A6

PORTO FERREIRA

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

PÁGINA A8

FOTO: AGÊNCIA BRASIL/EBC
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OFICIAL

Wanda 
Hoffmann será 
Secretária de 
Educação de 
São Carlos

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

PÁGINA B1

VESTIBULINHO 
Etecs e Fatecs 
divulgam lista de 
inscrições deferidas 
e indeferidas

PÁGINA A3

EVENTO

São Carlos 
conhece os 
ganhadores Natal 
Premiado ACISC

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

PÁGINA A6

PANDEMIA

Prefeitura divulga 
balanço das 
ações de combate 
a covid-19

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

PÁGINA A5

SAÚDE

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

PÁGINA C1

ESTATÍSTICA

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

PÁGINA C1

REGIÃOREGIÃO
IBATÉ 

Covid-19: 
Cidade restringe 
atividades 
durante as festas

PÁGINA A8
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SAVEGNAGO SUPERMERCADOS INAUGURA LOJA 
NO SHOPPING IGUATEMI RIBEIRÃO PRETO 

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

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

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

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

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

PÁGINA A7

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

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

BOM PLANEJAMENTO
Órgãos do município garantiram 
uma TUSCA mais segura 

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

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

PÁGINA A5

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

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

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

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

PÁGINA A3

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

referente à regulamentação 
do transporte alternativo por 
aplicativo.

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

PÁGINA A3

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

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

PÁGINA A4

SOLENIDADE  do CPP enaltece e 
homenageia o papel dos professores. No evento, 
Julieta Lui foi premiada como professora do ano.
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Região
IBATÉ
Palestra fala sobre 
prevenção e 
diagnóstico precoce 
do câncer de próstata

 PÁGINA A8

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

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

CORONAVÍRUS

São Carlos 
confirma 

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

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

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

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

Página A6

MEIO-AMBIENTE

Azuaite propõe 
metas para reduzir 
poluição por ônibus

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

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

Página A3

PLANO SÃO PAULO

Comércios podem abrir 
por 8 horas diárias

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

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

Página A4

MUDANÇAS

Júlio Soldado assume 
presidência do PSC

Página A3

UFSCAR

Ex-aluna representa o 
Brasil em evento global

Página A7

ESPORTE

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

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

Página B4

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

PÁGINA B3

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

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

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

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

PÁGINA B2
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ESPECIAL 

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

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

OFICIAL

Wanda 
Hoffmann será 
Secretária de 
Educação de 
São Carlos

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

PÁGINA B1

VESTIBULINHO 
Etecs e Fatecs 
divulgam lista de 
inscrições deferidas 
e indeferidas

PÁGINA A3

EVENTO

São Carlos 
conhece os 
ganhadores Natal 
Premiado ACISC

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

PÁGINA A6

PANDEMIA

Prefeitura divulga 
balanço das 
ações de combate 
a covid-19

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

PÁGINA A5

SAÚDE

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

PÁGINA C1

ESTATÍSTICA

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

PÁGINA C1

REGIÃOREGIÃO
IBATÉ 

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

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

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

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

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

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

PÁGINA A7

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

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

BOM PLANEJAMENTO
Órgãos do município garantiram 
uma TUSCA mais segura 

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

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

PÁGINA A5

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

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

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

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

PÁGINA A3

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

referente à regulamentação 
do transporte alternativo por 
aplicativo.

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

PÁGINA A3

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

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

PÁGINA A4

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

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
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Contágio 
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PÁGINA B1

SÃO CARLOS AMBIENTAL É 
MULTADA EM R$ 66 MILHÕES

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

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

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

Página A5

REGIÃOREGIÃO
IBATÉ 

Recape 
chega à Vila 
Bandeirantes

PÁGINA A8

ITIRAPINA

Cães de 
rua atacam 
morador

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
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ESPECIAL 

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

PÁGINA A6

PORTO FERREIRA

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

PÁGINA A8
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ANVISA PODE LIBERAR HOJE 
CORONAVAC PARA CRIANÇAS

A expectativa do governo do Estado de São Paulo é de que os 
servidores da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) 
liberem a aplicação da Coronavac em crianças de 3 a 11 anos 
ainda hoje. O tema está na pauta da reunião agendada pela 
Anvisa. Essa proposta vem sendo tratada desde o início do mês. 
Essa é a segunda vez que o Instituto Butantan faz a solicitação 
ao órgão, após o primeiro pedido ser negado em abril de 2021.

Caso a Coronavac seja aprovada na população pediátrica, o 
diretor e presidente do Butantan, Dimas Covas, afirmou que o 
laboratório já tem 15 milhões de doses em estoque. Dessas, 10 
milhões estariam reservadas para São Paulo e o restante poderia 
ser distribuído para o restante do Brasil.

Ontem, o governador João Doria informou que o Estado de SP 
registrou, nos últimos dois meses, uma forte alta nas internações 
de crianças e adolescentes em leitos de terapia intensiva em 
razão da Covid-19. As estatísticas do Censo Covid, da Secretaria 
de Estado da Saúde, mostram aumento de 61,3% no número de 
pacientes com menos de 18 anos internados nas UTIs, na com-
paração entre 17 de janeiro de 2022 e 15 de novembro de 2021.

PÁGINA A6

SÃO CARLOS
DOSES EXCEDENTES SERÃO APLICADAS 
EM CRIANÇAS SEM COMORBIDADES
O Departamento de Vigilância em Saúde, após constatar 
dificuldade para realizar a vacinação pediátrica no 1ª dia da 
imunização, informa que para evitar a perda de doses, das 
15 às 16h, serão aplicadas as doses excedentes nos frascos 
abertos em crianças com 11 anos sem comorbidades.

PÁGINA A7

Número de crianças e adolescentes 
em UTI/Covid-19 cresce 61% no 
Estado de SP; alta de casos graves 
sobe nos últimos 2 meses

São Carlos é município 
que mais investe em 
recapeamento de vias

Apesar de já ter investido 
mais de R$ 70 milhões para 
recuperar 3.700 quarteirões em 
27 bairros de São Carlos, o que 
corresponde a cerca de 280 km 
de asfalto novo, nessa última 
semana o prefeito Airton Gar-
cia assinou mais 3 contratos 
com a Caixa Econômica Federal 
para a recuperação de vias em 
outras regiões da cidade.

Todos os recursos são 
provenientes de emendas 

parlamentares, sendo R$ 
481.104,00 de emenda do 
deputado federal Marcos 
Pereira; R$ 432.655,00 do 
deputado federal Celso Rus-
somanno e R$ 238.856,00 do 
deputado federal Guilherme 
Mussi. “A minha intenção 
é recapear 90% das ruas da 
cidade até o final do meu 
segundo mandato”, afirmou o 
prefeito Airton Garcia.

PÁGINAS A4 E A5

ARQUIVO JORNAL PP

IBATÉ

Rossieli Soares confirma nova escola estadual
O secretário estadual da 

Educação, Rossieli Soares, visi-
tou a cidade na tarde de terça-
-feira, sendo recebido pelo pre-
feito José Luiz Parella, ao lado 

da vice-prefeita Ivani Almeida 
da Silva. A reunião serviu para 
tratar da construção de uma 
nova escola estadual, com 
capacidade para atender até 

800 alunos, através do Plano de 
Ações Integradas do Estado de 
São Paulo (PAINSP), na região 
do Jardim Icaraí.

PÁGINAS A8

PARTICIPE!
Santa Casa 
lança campanha 
para revitalizar 
Centro Cirúrgico

A Santa Casa lança hoje a 
Campanha “Você já ajudou a 
salvar uma vida?”, para revi-
talização do Centro Cirúrgico. 
O hospital é o único da região 
com Centro Cirúrgico equi-
pado para atender cirurgias 
complexas. 

Para revitalizar o espaço, 
o hospital precisa investir 
R$ 1,5 milhão na compra de 
monitores multiparâmetros, 
instrumentais cirúrgicos e os 
aparelhos de anestesia (equi-
pamentos para anestesiar os 
pacientes que serão submeti-
dos a cirurgias).

PÁGINA A6

BOLSA 
TRABALHO
SP promove 
maior 
expansão com 
oferta de 150 
mil vagas

O governador João Doria 
anunciou ontem o lançamento 
de 150 mil vagas para o pro-
grama Bolsa Trabalho, com 
foco na população desem-
pregada, com prioridade 
para mulheres. A iniciativa 
do governo de São Paulo visa 
gerar renda, ocupação, qualifi-
cação e empregabilidade para 
a população mais vulnerável, 
com apoio das prefeituras. 
Com mais de R$ 415 milhões 
em investimentos, o programa 
Bolsa Trabalho vai oferecer 
bolsas no valor de R$ 540 por 
mês aos cidadãos que realiza-
rem atividades de trabalho em 
órgãos públicos municipais e 
estaduais.

PÁGINAS B2

ARARAQUARA
IBGE: última semana de inscrições 
para vagas temporárias

PÁGINAS B2

Deputado federal Luiz Carlos 
Motta visita São Carlos

Jean Guilherme

O deputado federal Luiz 
Carlos Motta (PL) esteve 
em São Carlos ontem, sendo 
acompanhado pelo ex-de-
putado estadual Julio Cesar, 
também do PL. A parceria 
entre Motta e Julio Cesar já 
garantiu investimentos de 

R$ 100 milhões na recupe-
ração de estradas vicinais 
na região, além de outros 
R$ 11 milhões em recursos 
distribuídos aos municípios 
para ações nas mais diversas 
áreas. 

PÁGINAS A3

EMPREGO
IBGE oferece 266 mil 
vagas até 21 de janeiro

PÁGINAS B4

CÂMARA
Vereadores 
discutem 
adequação 
da legislação 
ambiental

Foi realizada ontem uma 
reunião online dos mem-
bros da Comissão de Meio 
Ambiente para discutir a 
adequação da legislação que 
abrange as Áreas de Proteção 
e Recuperação dos Mananciais 
do Município para imóveis 
que já estão consolidados.

PÁGINA 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

Quinta-feira, 20
janeiro de 2022

Já virou rotina ler depoimentos de desprezo da Justiça brasileira 
por uma importante parcela da população. O pior é que, infelizmente, 
quem está no comando do Judiciário faz por merecer a crítica. Mas, 
como defender uma instituição que deixa corruptos e traficantes à solta?

Os problemas não param aí. Além de ser falha e muitas vezes prestar 
um serviço de baixa qualidade, Justiça brasileira é uma das mais caras do 
mundo. Nos últimos 30 anos, os magistrados brasileiros se transforma-
ram em uma classe extremamente onerosa, com privilégios e benesses 
cada vez mais extravagantes. Além disso, a Justiça devora consideráveis 
recursos financeiros, muitas vezes garantidos sem nenhum controle.

Segundo os números disponíveis, a Justiça brasileira gastou mais de 
R$ 100 bilhões em 2020. Isso é o dobro do auxílio emergencial que será 
pago em 2022. São 433 mil funcionários e quase 18 mil juízes. Sabia 
que o custo do Judiciário equivale a quase 1,3% do PIB?

Isso significa que o Brasil gasta três vezes mais que a Alemanha, o 
país com o melhor sistema Judiciário da Europa.

Se isso não bastasse, a Justiça vai gastar R$ 3 bilhões na reforma dos 
seus prédios e na construção de novos. Parece que Suas Excelências 
não cabem nos atuais.

Todos os dias temos uma surpresa no Brasil. Prestar péssimos servi-
ços à população e gastar o dinheiro do povo são sempre recompensados.

 
* Antonio Tuccilio, presidente da Confederação Nacional dos 

Servidores Públicos (CNSP).
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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

PODERSEM PUDOR

Opinião

A-2

Redação | Publicação - Av. São Carlos, 1799 
Centro - São Carlos/SP | CEP 13560-010 | Fone: (16) 3373-7373

E-mails
redacao@jornalpp.com.br | jean@jornalpp.com.br
comercial@jornalpp.com.br | classificados@jornalpp.com.br

Diretor Responsável - Marcos Santos

Diretor Administrativo - Jean Cássio Rossi

Conselho Editorial - Marcos Santos, Jean Cássio, Victor Oliveira

Assinaturas: (16) 3373-7373 - jean@jornalpp.com.br
Assinatura Regional- (16) 3373-7373

Diagramação:Jocimar Cesar Gava
Circulação Regional - São Carlos, Ibaté e Itirapina
Sucursal São Paulo - Praça Flor de Linho, 30 - Centro Comercial
Alphaville - Barueri - Fone: (11) 4133-0150 - e-mail: sucursal@sucursal.com.br
Agências Noticiosas - Folhapress, Reuters, Agência Estado, France Presse

Preço do exemplar: 
Semana: R$ 2,50 | Domingo: R$ 4,00

Os artigos assinados não representam necessariamente a opinião deste jornal, todas as propagandas veiculadas neste jornal inclusive dos classificados são de inteira responsabilidade de seus anunciantes

A versão na 
internet do 

Jornal Primeira Página

www.jornalpp.com.br

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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“Canalha é quem roubou o povo brasileiro durante anos” 
Pré-candidato a presidente Sergio Moro usa

 todas as letras com o petista Lula

Decreto presidencial 
quer preservar cavernas
O decreto que regula a exploração 
de cavidades não libera a “des-
truição das cavernas”, como pre-
gam os opositores do presidente 
Jair Bolsonaro. A exploração será 
condicionada ao interesse público 
e ao cumprimento dos requisitos 
previstos na legislação ambiental, 
uma das mais rigorosas do mundo. 
Ao contrário da imaginação indi-
gente da lacrolândia, o decreto 
10.935 ainda exige que o interes-
sado garanta a preservação de 
outra caverna com características 
ambientais similares.

Barreiras destravadas
O decreto mantém o teor do decreto 
99.555/90 e destrava barreiras para 
obras estratégicas como a BR-135, 
que liga Bahia a Minas Gerais. 

Legislação rigorosa
O Brasil continuará com a legislação 
mais protetiva do mundo, que em 
nada é alterada pelo decreto assi-
nado por Bolsonaro no último dia 12.

Mais 138 mil empregos
Críticos do decreto ignoram o poten-
cial de gerar 138 mil empregos diretos 
e indiretos e um incremento de R$2 
trilhões no PIB brasileiro.

R$154 bi em impostos
Essas obras estratégicas, indispen-
sáveis ao bem-estar da população, 
embute a expectativa de arrecadação 
de R$154 bilhões em impostos.

Planos de saúde aumentam 
15% e ANS se omite
O aumento de 15% na mensali-
dade dos planos de saúde coletivos 
demonstram mais uma vez que os 
brasileiros não podem contar com 
a “agencia reguladora” ANS, clara-
mente a serviço das operadoras do 
setor, e, pior, não têm a quem recor-
rer contra ataques dessa natureza à 
economia popular. A ANS inventou 
os planos coletivos exatamente com 
esse objetivo: liberar as empresas a 
fixar os valores que bem entendem 
e definir percentuais de reajuste sem 
precisar de sua licença. 

Consumou-se a tunga
A criação dos planos coletivos pela 
ANS, a serviço das empresas, con-
denou à morte os planos individuais, 
hoje praticamente inexistentes.

Explicação cara-de-pau
A ANS determina reajustes nos pla-
nos individuais, mas nos coletivos a 
“agência reguladora” diz que cabe à 
“negociação entre as partes”.

Cliente degolado
Como queriam as empresas, a “nego-
ciação entre as partes” mais parece 

negociação entre a navalha e o pes-
coço das vitimas de degola.

Coisa mais estranha...
No governo, a suspeita é que o 
poder econômico dos laboratórios, 
que não querem perder faturamento 
dos exames, estaria fazendo a Anvisa 
retardar a autorização para o “auto-
-teste”, utilizado mundo afora. Periga 
os burocratas da Anvisa só decidirem 
quando a ômicron tiver acabado.

Incerto
O ex-presidente nacional do PSDB 
Teotônio Vilela disse em entrevista 
exclusiva ao Diário do Poder que 
Geraldo Alckmin ainda não se decidiu 
sobre Lula. “É um processo. Não está 
claro como isso vai ficar”, diz.

Macron mente
As novas agressões do presidente 
francês ao Brasil merecem tanta 
credibilidade quanto aquela velha 
foto, de 20 anos antes, que ele 
divulgou no Twitter para mostrar a 
“Amazônia em chamas”. Passou da 
hora de uma resposta dura do Brasil 
ao engomadinho Macron.

Loteria de Natal
Serviço público é ótimo negócio. 
Até colegas do pernambucano José 
Robalinho, procurador da República, 
se espantaram com os R$446 mil que 
ele recebeu em dezembro, a título de 
indenização e penduricalhos. 

400 milhões
O governo espera disponibilizar aos 
Estados, até fevereiro, 400 milhões 
de doses de vacinas contra covid. 
Segundo cronograma do Ministé-
rio da Saúde, serão entregues 25 
milhões de doses até o fim do mês.

Essa OMS...
Cumpridas as entregas previstas, o 
Ministério da Saúde contabiliza 585 
milhões de doses de vacinas contra a 
covid contratadas pelo governo. Mas 
o número pode mudar a depender 
das entregas da Covax Facility.

Mais seguro
Investidores estrangeiros aplicaram 
mais de R$7,8 bilhões no mercado 
de ações do Brasil, na última semana, 
o maior valor em mais de um ano. 
Segundo analistas, é simples: não há 
muito espaço para cair.

Avanço
O Espírito Santo se tornou esta 
semana o segundo estado da fede-
ração, após o DF, a disponibilizar 
doses de imunizantes contra a covid 
suficientes para 100% da população 
a ser vacinada duas vezes.

Pensando bem...
...se nem o auto-teste é bom, talvez 
o problema seja a agência.

LEI DE PALANQUE
Candidato a prefeito de Catolé do Rocha (PB) nos anos 1960, Benedito Alves 
Fernandes, o Biu Fernandes, encerrou a campanha usando a famosa expres-
são do Direito: “Dura Lex Sed Lex” (“A Lei é dura, mas é a Lei”). Como o povão 
não entendeu, Biu resolveu traduzir a frase: “Lutarei até morrer!”. Biu pode 
não saber o significado da expressão em Latim, mas deve saber também 
que, para certos políticos, como diria Fernando Sabino, a expressão mais 
adequada é “dura lex sed latex” (a lei é dura, mas estica).
___

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

Não basta reindustrializar

Questão de saúde pública, hanseníase ainda 
é causa de preconceito e discriminação

Antonio Tuccilio*
Justiça brasileira é cara e não 

funciona como deveria 

A-2  

“Meu modelo de negócios são os Beatles. (...) Eles se balanceavam, e 
o total era maior do que a soma das partes. É como eu enxergo os negó-
cios: as coisas incríveis nunca são feitas por uma única pessoa, são feitas 
por um time”, essa frase dita por Steve Jobs, criador da Apple e conside-
rado um dos maiores gênios da história recente, reflete bem o momento 
atual que estamos vivendo no setor de máquinas e equipamentos.

Somos um grande time composto por diretores, empresários e cola-
boradores. E o que nos dá certeza de que estamos no caminho certo é 
o nosso recorde de associados que pela primeira vez na nossa história 
atinge 1650 empresas. Um grande time que busca melhorar as condições 
das empresas e o ambiente de negócios do País.

Temos empunhado várias bandeiras e a reindustrialização é uma 
delas, que tem envolvido todo o nosso universo, e inclui várias sub-
-bandeiras, inclusive e, especialmente, o combate ao Custo Brasil. Mas 
sabemos que não basta reindustrializar. É preciso lutar para ter uma 
indústria cada vez mais tecnológica e sofisticada, com ética e ações 
sustentáveis. Esse é o caminho do futuro, muito mais do que defender 
uma simples reindustrialização. Sabemos que a Inovação é fundamental 
para ampliar demandas internas e modernizar a indústria.

Após a pandemia, vimos que a transformação digital nos traz uma 
nova cultura organizacional onde a tecnologia é o centro da estratégia 
empresarial. Não se trata apenas de investir, mas de um processo de 
transformação acelerada e contínua que demanda esforços maiores por 
parte das organizações.

É universal o entendimento de que a indústria é uma das princi-
pais alavancas das transformações em curso, por estar associada ao 

desenvolvimento de serviços sofisticados.
Além disso, a indústria estabelece vínculos com outras atividades 

dando a elas maior capacidade de introduzir inovações e modificar seus 
processos produtivos, o que lhe garante a condição de multiplicador de 
empregos e renda em todos os setores da economia nacional.

No Brasil, a recuperação do crescimento e do desenvolvimento 
econômico também demandam uma indústria forte e diversificada. E 
para tanto, obter condições competitivas é prioritário. A economia glo-
bal, antes mesmo do advento da pandemia, vinha num processo de 
transformações em direção à maior sustentabilidade ambiental e social, 
à digitalização da indústria e à busca pelo fortalecimento dos elos da 
cadeia produtiva.

É fato que o processo de reindustrialização deve vir acompanhado 
de um processo de desenvolvimento tecnológico e inovação e que o 
Brasil precisa de políticas públicas que não só permitam, como impul-
sionem esse processo. Trabalhar nesse sentido tem nos dado muito 
protagonismo no setor, e a principal consequência é que nos últimos 
anos, mais que duplicamos o número de associados e aproveito para 
agradecer a todas as empresas que estão conosco neste momento 
tão importante em nossa história, onde continuamos trabalhando 
diariamente para executar nosso compromisso de oferecer aos nossos 
associados, conhecimento, atendimento personalizado e geração de 
oportunidades de negócios.

 
*João Carlos Marchesan é administrador de empresas, empresá-

rio e presidente do Conselho de Administração da ABIMAQ

Desde 2016, o Ministério da Saúde realiza a campanha Janeiro Roxo, 
de conscientização sobre a hanseníase. Doença milenar – segundo 
registros médicos, uma das mais antigas da história da humanidade –, 
a hanseníase é uma enfermidade infecciosa e contagiosa que evolui 
de forma crônica e atinge pessoas de qualquer faixa etária. Ela afeta, 
principalmente, nervos, mucosas (como a boca, por exemplo), olhos e 
pele, mas é passível de diagnóstico precoce e tratamento. Atualmente, 
o Brasil é o segundo país do mundo no ranking de todos que ainda 
registram casos da doença. Em razão disso, a condição é tratada como 
questão de saúde pública e tem tratamento gratuito pelo SUS.

Segundo Boletim Epidemiológico publicado pelo Ministério da 
Saúde no início de 2021, de todos os casos registrados nas Américas 
em 2019, 93% foram no Brasil – o que mostra a importância do com-
bate à doença enquanto ameaça à saúde pública. O diagnóstico tardio 
representa maior ônus para o sistema de saúde e, principalmente, um 
grande ônus para o doente que, além de enfrentar todos os problemas 
desencadeados pela doença em si, passa a conviver também com o 
medo da rejeição.

O estigma causado pela hanseníase - que, entre outros enganos, 
diz que as pessoas doentes “perdem” partes do corpo - é um fenômeno 
observado em todo o mundo, provocado principalmente pelas incapa-
cidades e deformidades causadas pelos casos graves da doença. Não 
há perda de partes do corpo em casos de hanseníase. Além disso, em 
razão de puro desconhecimento, esse estigma causa discriminação e 
preconceito com a doença e o doente.

O contágio se dá de uma pessoa para a outra, por meio de con-
vivência muito próxima e caso haja contato, também muito próximo, 
e prolongado com as secreções expelidas por alguém que tenha a 
doença (gotículas de fala, tosses ou espirros). Importante salientar que 
tocar a pele de um portador não transmite a hanseníase, e a maioria 
das pessoas possui uma boa resistência contra o causador da doença, 
a Mycobactherium leprae, sendo, portanto, resistente a ela.

A forma inicial da hanseníase pode se manifestar apenas como uma 
mancha (geralmente mais clara que a pele, podendo ser também acas-
tanhadas ou avermelhadas) com perda de sensibilidade local. Há outros 
sintomas comuns, entre eles a sensação de formigamento, fisgadas ou 
dormência nas extremidades, áreas da pele com aparência normal, mas 
com alteração da sensibilidade e da secreção de suor, caroços e placas 
em qualquer local do corpo e força muscular reduzida (dificuldade para 
segurar objetos, por exemplo).

Qualquer pessoa, de qualquer sexo ou idade, pode ter hanseníase. 
Contudo, em razão de centenas de estudos realizados, hoje se sabe que 

existe, sim, um componente genético associado à doença (o que torna 
algumas pessoas mais suscetíveis a ela). Desta forma, o entendimento 
da comunidade médica é que parentes de pessoas com a doença têm 
mais chance, proporcionalmente, de contrair a doença.

Quando curados, os pacientes de hanseníase podem ter sequelas 
que vão desde a diminuição da sensibilidade no local das lesões até 
deformidades e incapacidades físicas irreversíveis, quando a condição 
atinge níveis mais graves.

O cuidado mais importante a ser tomado pelo portador dessa 
enfermidade é iniciar o tratamento assim que a doença for diagnos-
ticada, para evitar sequelas. Os demais cuidados variam com o grau 
e local das lesões, sendo as lesões em nervos as mais relevantes. É 
imprescindível que todos os pacientes com os sintomas citados acima 
e aqueles que convivem ou conviveram com pessoas com diagnóstico 
de hanseníase sejam examinados no mínimo uma vez ao ano por um 
dermatologista, para que o profissional mapeie possíveis alterações. 
Assim, é possível manter um controle da doença e a qualidade de vida 
do paciente monitorado.

* Rossana Vasconcelos é dermatologista e professora do curso 
de Medicina da Universidade Santo Amaro – Unisa.

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

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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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%.

Quinta-feira, 20
janeiro de 2022POLÍTICA

TORPEDO
DA REDAÇÃO E COLABORADORES

MUDANÇAS
O Diário Oficial de hoje (20) traz mudanças em 

cargos da Prefeitura. Leandro Calvo pediu exone-
ração do cargo de Diretor do Departamento de 
Agricultura da Secretaria Municipal de Agricultura 
e Abastecimento. Em seu lugar, assume Odir Lopes 
Queiroz, que ocupava a chefia da Seção de Docu-
mentação Físico-Territorial da Secretaria de Habi-
tação e Desenvolvimento Urbano. 

NOMEAÇÃO
O vereador Ubirajara 

Teixeira (PSD) nomeou seu 
novo assessor: Nelson Fla-
vio Teixeira da Silva. Ele fará 
dupla com Luciana Rosa no 
gabinete do parlamentar. 

AUDIÊNCIA
A Câmara Municipal de 

São Carlos realizará hoje, 
às  18h,  uma audiênc ia 
pública para discutir assun-
tos relacionados à “Escala 
de Trabalho da Guarda Civil 
Municipal.

AUDIÊNCIA 2
O evento, solicitado pelo 

vereador Paraná Filho, será 
realizado na Sala das Ses-
sões do Edifício Euclides da 
Cunha, sede do Legislati-
vo.A audiência será transmi-
tida ao vivo pela Rádio São 
Carlos AM 1450 e online 
pelo Facebook, Youtube e 
site oficiais da Câmara.

EXPECTATIVA
A participação dos ato-

res principais da Prefeitura 
Municipal e SINDSPAM na 
audiência pública é funda-
mental para resolver de uma 
vez esses problemas nas 
escalas. 

DÚVIDA
A cidade aguarda ansio-

samente a instalação dos 
novos leitos de UTI, para 
suprir a demanda com a 
nova onda da Covid-19. 
No boletim de Araraquara, 
já consta um paciente de 
São Carlos internado no 
município.

VACINAÇÃO
Algumas prefe i turas , 

como em São Paulo, não 
irão exigir a carteira de 
vacinação para as crianças e 
adolescentes no retorno às 
aulas. A conferir qual será a 
metodologia de São Carlos. 

ALERTA
As estatísticas do Censo Covid, da 

Secretaria de Estado da Saúde, mostram 
aumento de 61,3% no número de pacien-
tes com menos de 18 anos internados 
nas UTIs, na comparação entre os dias 17 
de janeiro de 2022 e 15 de novembro de 
2021.

ALERTA 2
Os números mostram que a vacinação 

do público infantil é de extrema importân-
cia para o controle da pandemia, sobretudo 
nesse período de alta de infecções. 

DE SAÍDA?
O ex-juiz Sergio Moro mal se filiou ao 

Podemos, com a intenção de disputar a 
Presidência da República e já pode deixar 
o partido, rumo ao União Brasil. Que coisa, 
hein...

ARTICULAÇÃO
A negociação, entretanto, passa pela 

cúpula de ambos os partidos, que devem 
estar na coligação de Moro em 2022. Resta 
saber como isso refletirá na eleição da ban-
cada de deputados de ambos. 

A-3  

Deputado Federal 
Luiz Carlos Motta 
visita São Carlos
Parlamentar estava acompanhado do 
ex-deputado estadual Júlio Cesar

reforçar sua representação 
política. “São Carlos pre-
cisa urgentemente ter um 
representante na Assem-
bleia Legislativa. São 20 anos 
sem nenhum representante. 
Por muitos anos, o nome da 
nossa cidade não aparecia 
nos discursos da Assembleia. 
Estamos pagando o preço 
pela falta de representação, 
perdendo oportunidades de 
desenvolvimento”. 

Motta também destacou 
o fato de ser incluído na lista 
da Elite Parlamentar 2021, da 
empresa Arko Advice, que 
seleciona deputados e senado-
res que se destacam no Con-
gresso Nacional. Feito desde 
1998, o levantamento elege 
lideranças formais e infor-
mais que atuam decisivamente 
sobre o andamento dos tra-
balhos, sobre a elaboração da 
agenda legislativa que repre-
sentam interesses organizados 
da sociedade brasileira ou for-
ças políticas relevantes. A lista 
é composta por 89 deputados 
federais e 35 senadores. 

Um dos pontos que pesou 

O 
Deputado Federal 
Luiz Carlos Motta 
(PL) esteve em 

São Carlos nesta quarta-feira 
(19). Na cidade, o parlamen-
tar visitou o Jornal Primeira 
Página, onde concedeu entre-
vista à Rádio São Carlos. Tam-
bém esteve em entidades do 
comércio e nas instalações 
do SAMU, para ouvir as 
demandas dos profissionais 
da Saúde. Durante a visita, 
Motta foi acompanhado do 
ex-deputado estadual Julio 
Cesar, também do PL.

A parceria entre Motta e 
Julio Cesar já garantiu investi-
mentos de R$ 100 milhões na 
recuperação de estradas vici-
nais na região, além de outros 
R$ 11 milhões em recursos 
distribuídos aos municípios, 
para ações nas mais diversas 
áreas. “Desde o começo do 
meu mandato, buscamos valo-
rizar os municípios. Agora, 
estamos retomando as visitas, 

estivemos em Descalvado e 
também na Santa Casa de São 
Carlos. Estamos ouvindo as 
prioridades das cidades. São 
visitas muito produtivas. Esta-
mos reafirmando as parcerias 
e comprometimentos com as 
cidades. Quem se beneficia 
com isso é a população das 
cidades”, destacou Motta. 

Recentemente, Julio Cesar 
conquistou testes de Covid-19 
para cidades da região, inclusive 
São Carlos. “Estamos fazendo 
um trabalho em todo o estado, 
porém focando na região. 
Desde o ano passado, conquis-
tamos testes de Covid-19 junto 
ao Ministério da Saúde. Recen-
temente, com a piora na pande-
mia, vimos alguns municípios 
precisando de testes. Pleiteei 
para São Carlos, e conseguimos 
5 mil testes, que já entregamos 
para a Secretaria de Saúde”, 
disse Julio Cesar. 

O ex-deputado reforçou 
a necessidade de São Carlos 

para essa eleição foi a relatoria 
do Projeto de Lei da Reforma 
Tributária, o PL  3887/20, que 
institui a Contribuição Social 
sobre Operações com Bens e 
Serviços (CBS). “Tenho muita 
expectativa de que a reforma 
volte a caminhar. Foi um tra-
balho muito gratificante e pro-
dutivo, tive reunião com mais 
de 60 setores e também com 

a Receita Federal, buscando 
uma proposta de consenso. 
Tenho esperança de que 
vamos colocar esse assunto 
em discussão na volta do 
recesso”, salientou Motta. 

Por fim, Motta avaliou 
positivamente a entrada do 
Presidente Jair Bolsonaro no 
PL. “Foi uma negociação a 
nível nacional. O partido deve 

crescer muito, inclusive nessa 
janela o partido já deve ganhar 
alguns deputados. Confiamos 
no nosso líder, o presidente 
Valdemar Costa Neto, a gente 
espera que o partido fique 
ainda maior. Vamos buscar, 
nesse último ano de mandato, 
fazer reuniões com os minis-
térios, para buscar o atendi-
mento de mais demandas”.

Julio Cesar e Motta concedem entrevista à Rádio São Carlos

Jean Guilherme

CÂMARA

Vereadores discutem adequação 
da legislação ambiental

A
tendendo a um 
convite do presi-
dente da Câmara 

Municipal de São Carlos, 
vereador Roselei Françoso 
(MDB), foi realizada na 
tarde desta quarta-feira 
(19) uma reunião online 
dos membros da Comis-
são de Meio Ambiente e 
Proteção e Defesa Animal, 
vereadores Djalma Nery, 
Robertinho Mori e Profes-
sora Neusa, o diretor legis-
lativo da Câmara, Fábio 
Perdiz, a advogada Samanta 
de Aquino, do Jurídico da 
Câmara, e o secretário de 
Meio Ambiente, Ciência, 
Tecnologia e Informação, 
José Galizia Tundisi, para 
discutir a adequação da 
legislação que abrange as 
Áreas de Proteção e Recu-
peração dos Mananciais 
do Município (APREM) 
para imóveis que já estão 

consolidados.
Apesar de ter sido criada 

há 16 anos, a Lei 13.944 de 
12 de dezembro de 2006, 
que “Dispõe sobre a Cria-
ção das Áreas de Proteção 
e Recuperação dos Manan-
ciais do Município, não foi 
regulamentada até hoje pelo 
Executivo, portanto sem 
qualquer sustentabilidade.

Vale lembrar que as 
APREM`s são áreas de rele-
vante interesse ambiental 
municipal, destinadas ao 
cumprimento da função 
social e ambiental de pro-
teção ao cumprimento da 
função social e ambiental 
de proteção, preservação 
e conservação do abas-
tecimento de água com 
qualidade.

O Condema (Conse-
lho de Defesa do Meio do 
Meio Ambiente) que tem   
entre outras atribuições 

formular as diretrizes da 
política municipal de meio 
ambiente apontou em pare-
cer que há a necessidade 
de se fiscalizar a ocupação 
irregular  das APREM`s  do 
município.

De acordo com o secre-
tário José Galizia  Tun-
disi hoje existem cerca de 
70 processos aguardando 
autorização para conclusão 
de hipoteca ou venda de 
imóveis.

O presidente da Câmara 
Municipal de São Carlos, 
Roselei Françoso, expli-
cou que não é função do 
Poder Legislat ivo criar 
legislação sobre esse tema, 
mas a Câmara Municipal 
através de seu corpo jurí-
dico e Comissão de Meio 
Ambiente “estarão à dispo-
sição para colaborar com o 
processo de transição, emi-
tir parecer sobre proteção 

ambienta l ,  saneamento 
básico, preservação dos 
recursos naturais, plane-
jamento, projetos, obras e 
serviços públicos urbanos 
com intervenção ambiental, 
que possa  orientar o Execu-
tivo na elaboração de uma 
proposta de lei que regula-
mente todas as pendências 
apontadas na análise feita 
pelo parecer do Condema”, 
disse Roselei Françoso.
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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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mais altos encarecem o cré-
dito e estimulam a poupança. 
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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%.

Quinta-feira, 20
janeiro de 2022

SÃO CARLOS É O MUNICÍPIO QUE MAIS 
INVESTE EM RECAPEAMENTO DE VIAS
Prefeito Airton Garcia já destinou mais de R$ 70 milhões para a recuperação da malha viária de São Carlos

A
pesar de já ter 
invest ido mais 
de R$ 70 milhões 

para recuperar 3.700 quar-
teirões em 27 bairros de 
São Carlos, o que corres-
ponde a cerca de 280 quilô-
metros de asfalto novo, um 
investimento de mais de R$ 
70 milhões, nessa última 
semana o prefeito Airton 
Garcia assinou mais 3 con-
tratos com a Caixa Econô-
mica Federal, para a recu-
peração de vias em outras 
regiões da cidade.

Todos os recursos são 
provenientes de emendas 
parlamentares, sendo R$ 
481.104,00 de emenda do 
deputado federal Marcos 
Pereira; R$ 432.655,00 do 
deputado federal Celso Rus-
somanno e R$ 238.856,00 
do deputado federal Gui-
lherme Mussi.

 “Não são recursos volu-
mosos já que são de emen-
das parlamentares que con-
quistamos junto a deputados 
federais, porém se somar-
mos os valores vamos con-
seguindo atender aquelas 
regiões que ainda não foram 
contempladas. As emendas 
parlamentares nos ajudam 
muito para a continuidade 
desse serviço.  Com a pan-
demia os recursos são volta-
dos para a saúde e o poder 
de investimento dos muni-
cípios está cada vez mais 
baixo, mesmo assim quando 
sobra um dinheirinho já des-
tino para o recape. Tapar 
buraco é enxugar gelo, claro, 
que é necessário em alguns 
casos, porém sempre que 
puder vou optar pelo reca-
peamento”, analisa o pre-
feito Airton Garcia.

Em 2021 o programa de 
recapeamento teve início 
em 13 de janeiro pelo Jar-
dim Alvorada. Na primeira 
etapa de 2021 foram recu-
peradas 46 ruas e 1 rotária, 
totalizando uma área de 
80.813 m² de vias. Entre os 
bairros que já receberam o 
programa de recape estão: 
Jardim Alvorada, Astolpho 
Luís do Prado, Timburis, 
Maracanã,  Douradinho, 
Vila Derigge e Vila Marina. 
O investimento foi de R$ 
2,3 milhões, por meio de 
uma emenda parlamentar do 
deputado federal Orlando 
Silva (PCdoB).

2017/2020
Marca do governo Air-

ton Garcia, o programa de 
recape começou no ano de 
2017 no entorno do Parque 
do Bicão, com um inves-
timento de R$ 465.373,54 
por meio de recursos do 
Governo Federal .  Com 
recursos do próprio muni-
cípio no valor de R$ 2,5 
milhões o serviço seguiu 
para o bairro Cidade Aracy, 
onde foram recuperados 
100 quarteirões na primeira 
fase. Já numa segunda etapa, 
foram recapeados mais 24 
metros quadrados de vias 
no bairro, com um inves-
timento de R$ 684.540,14 
p o r  m e i o  d e  e m e n d a 
parlamentar.

Em 2018, com investi-
mento de R$ 4 milhões, con-
quistados a fundo perdido 
junto ao Governo do Estado, 
a Prefeitura recuperou mais 
de 40 quarteirões de vias 
públicas nos bairros Santa 
Felícia e Vila Elisabeth. O 
distrito de Santa Eudóxia 

também recebeu o serviço 
com 4.680 metros quadrados 
de vias do Jardim Itararé, 
com um investimento de 
R$ 152.028,96, provenien-
tes de emenda parlamentar. 
Os bairros São João Bap-
tista, Vila Costa do Sol, Jar-
dim Lutfalla, Lagoa Serena 
e algumas vias da região 
central também receberam 
o serviço, com um investi-
mento de R$ 4.096.860,89.

Ainda com recursos pró-
prios, a recuperação de ruas 
continuou com um investi-
mento de R$ 4.240.469,52, 
que também atendeu as 
vias da Vila São José, Cas-
telo Branco e da região 
central, como as ruas 7 de 
Setembro, 9 de Julho, Vis-
conde de Inhaúma, Cezar 
Ricome, Achile Bassi, Carlos 
de Camargo Salles, Salomão 
Dibbo, Luiz de Toledo Pizza 
e Adolfo Cattanni.

Em 2019 o município 
conseguiu firmar um con-
vênio com a Caixa Econô-
mica Federal, por meio do 
Programa de Financiamento 
à Infraestrutura e ao Sanea-
mento - FINISA, para recu-
perar 956 quarteirões, com 
um investimento de R$ 20 
milhões. Nesta etapa foram 
atendidos os seguintes locais 
da cidade: avenidas Miguel 
Petroni e João de Guzzi 
(inteiras), partes do bairro 
Arnon de Mello, parte do 
Santa Felícia, Jardim Tor-
torell i  inteiro,  Planalto 
Paraíso; Jardim Paulistano, 
Jardim Centenário e Nova 
Estância. Algumas ruas do 
Jardim Nova Santa Paula. 
Parte da avenida Trabalha-
dor São-carlense; Avenidas 
Antônio Blanco e José de 

Alencar e rua Dr. Eugênio 
de Andrade Egas; Jardim 
das Torres, Jardim Bota-
fogo, algumas ruas da Vila 
Pelicano e Jardim Medeiros, 
rotatória do Shopping, rota-
tória do Cristo, avenida Tan-
credo Neves até a entrada do 
bairro Botafogo, algumas 
ruas do Boa Vista, Medeiros 
e região do SENAI; bair-
ros Jardim Pacaembu, Vila 
Isabel e Parque Primavera. 
Algumas ruas e as principais 
avenidas do Jardim Tangará. 
Além das principais aveni-
das do Jardim Cruzeiro do 
Sul.

Já com recursos de R$ 
30 milhões liberados pelo 
Banco do Brasil, a Prefei-
tura de São Carlos conse-
guiu concentrar os traba-
lhos de recape em novas 
região da cidade e finali-
zou o trabalho em outras 
começando pela Vila Car-
mem, Boas Vista (1 e 2), 
Recreio dos Bandeirantes, 
Jardim Paulista, Jardim Ban-
deirantes, Acapulco, São 
Carlos III, Ipanema, Santa 
Mônica, Jardim Brasil, Vila 
Monteiro, Jardim Ricetti, 
Portal do Sol, Cardinalli, 
Vila Nery, Centro (trechos 
da ruas XV de Novembro, 
Carlos Botelho e Rui Bar-
bosa),  Samambaia,  Vila 
Marina, Jacobucci, Vila São 
José, Munique, Itamarati, 
Maria Stella Fagá e trechos 
da avenida Trabalhador 
São-carlense, próximo à 
USP e terminal rodoviário, 
entre outros.

A minha intenção é reca-
pear 90% das ruas da cidade 
até o final do meu segundo 
mandato”, afirmou o pre-
feito Airton Garcia.

INVESTIMENTOS

Prefeito Airton Garcia 
acompanha obras do 
piscinão da Rua Itália

O 
prefeito Airton 
Garcia, acompa-
nhado de secre-

tários municipais e do 
chefe de gabinete da Pre-
feitura, José Pires (Car-
neirinho), percorreu na 
manhã desta sexta-feira 
(14/07) alguns pontos da 
cidade para verificar obras 
e observar alguns projetos 
em andamento. A primeira 
parada foi no viaduto da 
Estação Ferroviária - Via-
duto 4 de Novembro “Antô-
nio Massei” - local onde 
a concessionária RUMO 
fará uma grande obra de 
duplicação, exigência do 
contrato de concessão da 
malha paulista, sendo que 
essa obra também faz parte 
da outorga onerosa.

A Comissão de Análise 
Multidisciplinar de Proje-
tos composta pelos secretá-
rios de Obras Públicas, João 
Muller, de Serviços Públi-
cos, Mariel Olmo, de Habi-
tação e Desenvolvimento 
Urbano,  Wilson Jorge 
Marques, de Transporte e 
Trânsito, Paulo Luciano, de 
Segurança Pública, Samir 
Gardini e pelo presidente 
do SAAE, Benedito Mar-
chezin, se reuniu e após 
análise dos  estudos apre-
sentados pela RUMO para 
a realização da obra no 
Viaduto 4 de Novembro 
“Antônio Massei”, optou 
pela indicação do projeto 
nº 1, porém com algumas 
indicações.

“Vim até o local para 
que os membros da Comis-
são pudessem me explicar 
porque o projeto 1 é a 
melhor opção e quais alte-
rações serão necessárias e, 
após analisar as observa-
ções feitas pela equipe e 
engenheiros da Prefeitura, 

concordei, porém, solicitei 
a empresa RUMO o reforço 
estrutural do atual via-
duto”, explicou o prefeito 
Airton Garcia.

De acordo com o secre-
tário de Obras Públicas, 
João Muller, o projeto res-
peita a questão ambiental 
e também evita grandes 
intervenções na rua Vis-
conde de Inhaúma e o 
possível deslocamento da 
torre de telefonia ali exis-
tente. “Foram preservados 
acesso ao Poupa Tempo, 
aos Correios e ao comér-
cio no entorno. Vamos 
ter uma alça com acesso à 
avenida José Pereira Lopes 
e o prefeito condicionou o 
reforço estrutural do atual 
viaduto, tendo em vista que 
com o fechamento da pas-
sagem em nível pela linha 
do trem na rua General 
Osório, deverá aumentar o 
fluxo de veículos entre 20% 
a 25%. Se aceita a condi-
ção imposta, a RUMO fará 
de imediato o projeto exe-
cutivo e deverá iniciar as 
obras assim que terminar a 
duplicação da Praça Itália”, 
explica Muller.

PISCINÃO 
O prefeito Airton Garcia 

também visitou as obras do 
reservatório de amorteci-
mento de cheias, também 
conhecido como piscinão, 
e do sistema de microdre-
nagem de águas pluviais na 
rua Itália, na Vila Prado. A 
obra foi licitada e o investi-
mento é de R$ 2.593.807,19 
com recursos do próprio 
município. O piscinão 
da Travessa 8 vai ter 222 
metros de comprimento, 
45 metros de largura e 4,2 
metros de profundidade. 
A capacidade de retenção 
vai chegar a 45.000 m3 de 
águas pluviais. “O piscinão 
vai reter o excesso de água 
evitando que forme uma 
cachoeira no paredão da 
rua Joaquim de Evange-
lista de Toledo e no pon-
tilhão da Travessa 8. A 
nossa intenção é diminuir 
os impactos das enchentes 
e para isso estamos traba-
lhando”, garantiu o prefeito 
de São Carlos.

MELHORIAS
Airton consegue junto ao Governo do Estado 
a recuperação de três estradas vicinais

A
través do tra-
balho do pre-
f e i t o  A i r t o n 

Garcia, São Carlos rece-
beu comunicado oficial 
do Governo do Estado de 
São Paulo, por meio do 
Departamento de Estradas 
de Rodagem (DER), que a 
cidade foi incluída no Pro-
grama de Recuperação das 
Estradas Vicinais (Novas 
Vicinais), que disponibi-
liza aos municípios recur-
sos para a manutenção de 
estradas importantes para 
o dia a dia das pessoas e 
para o desenvolvimento 
econômico das regiões.

O prefeito Airton Gar-
cia esteve em setembro 
passado no DER e solici-
tou a inclusão do muni-
cípio no programa, cuja 

resposta positiva veio em 
meados de outubro. 

O convênio foi assi-
nado of ic ia lmente  na 
tarde  dess a  segunda-
-feira, 13, no Palácio dos 
Bandeirantes. 

“Vamos ser comtem-
plados com a recuperação 
da vicinal da Represa do 
29, com 11 km de exten-
são; da estrada de Santa 
Eudóxia, com 21 km de 
extensão; e da estrada do 

Aracê de Santo Antônio, 
com 2 km de extensão”, 
comemorou o prefeito 
que também agradeceu ao 
governo estadual por mais 
este aporte de recursos no 
município.

REFORMA
Piscina do Centro da Juventude do Aracy 
está de cara nova para atender ao público

A
pós dois meses de 
trabalho intenso, 
a Prefeitura de 

São Carlos entregou refor-
mada e pronta para uso a 
piscina do Centro da Juven-
tude Lauriberto José Reyes, 
no bairro Cidade Aracy, 
que voltará a atender ao 
seu público em melhores 
condições. 

Há algum tempo os alam-
brados e vestiários tinham 
sido destruídos e torneiras 
e chuveiros furtados. Além 
disso, a parte hidráulica e a 
bomba da piscina também 
foram furtadas e o espaço 
estava precisando dessa 
manutenção feita agora.

As intervenções para a 
recuperação e melhoria do 
espaço foram resultados das 
ações da Prefeitura, com 
dedicação especial do Dire-
tor Financeiro da Secreta-
ria de Infância e Juventude, 
Leandro do Amaral, além de 
doações e trabalho voluntá-
rio, o que gerou uma econo-
mia de R$ 30 mil aos cofres 
públicos.

Durante a entrega do 
novo ambiente, estiveram 
presentes o prefeito Air-
ton Garcia, a Secretária de 
Infância e Juventude, Ana 
Beatriz Sodelli e o dire-
tor Leandro do Amaral, a 
secretária da Pessoa com 
Deficiência e Mobilidade 
Reduzida, Lucinha Garcia, 
o secretário de Segurança 
Pública e Defesa Social, 
Samir Gardini, o secretário 
de Obras Públicas, João Mul-
ler, a secretária de Educação, 

Wanda Hoffmann, o secre-
tário de Agricultura e Abas-
tecimento, Fábio Cervine, o 
secretário de Transporte e 

Trânsito, Paulo Luciano, o 
presidente da FESC, Fer-
nando Carvalho, a chefe de 
Gabinete da Secretaria de 

Trabalho, Emprego e Renda, 
Danielle Favoretto, além dos 
vereadores Marquinho Ama-
ral e Dé Alvim.

Foto de Arquivo
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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%.

Quinta-feira, 20
janeiro de 2022CIDADEA-6  
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Sobe 61% número 
de crianças e 
adolescentes em UTI/
Covid-19 no Estado
Secretaria de Estado da Saúde aponta alta de menores de 
18 com casos graves nos últimos dois meses

O 
governador João 
Doria informou, 
nesta quarta-feira 

(19), que o estado de SP 
registrou, nos últimos dois 
meses, uma forte alta nas 
internações de crianças e 
adolescentes em leitos de 
terapia intensiva em razão 
da COVID-19. As estatís-
ticas do Censo Covid, da 
Secretaria de Estado da 
Saúde, mostram aumento 
de 61,3% no número de 
pacientes com menos de 18 
anos internados nas UTIs, 
na comparação entre os dias 
17 de janeiro de 2022 e 15 
de novembro de 2021.

Doria destacou que a 
vacinação é fundamental 
para contenção dos núme-
ros e proteção de crianças e 
adolescentes. “Os dados da 
Secretaria de Saúde mos-
tram alta de 61% na hospi-
talização de menores de 18 
anos em UTIs, nos últimos 
dois meses, no Estado de 

SP. Os dados evidenciam a 
necessidade de acelerarmos 
a vacinação infantil”, disse o 
governador.

Em 15 de novembro do 
ano passado havia no Estado 
de São Paulo 106 pacientes 
menores de 18 anos inter-
nados em estado grave em 
decorrência da COVID-
19. Já no último dia 17 de 
janeiro, esse número passou 
para 171. Os números mos-
tram uma evolução sistemá-
tica no período, com pico 
em janeiro.

No dia 22 de novembro 
de 2021, eram 109 crianças 
e adolescentes internados. 
Em 29 de novembro, 120. 
Em 6 de dezembro havia 114 
internados, número que subiu 
para 125 uma semana depois 
e para 132 em 20 de dezem-
bro. No dia 27/12 eram 121 
pacientes com menos de 18 
anos internados em UTI. Em 
3 de janeiro eram 116 e no 
dia 10, 158 internados.

“Os dados evidenciam 
que a nova variante Ômi-
cron do novo coronavírus 
está contaminando rapi-
damente nossas crianças e 
que a vacinação é urgente e 
fundamental para prevenir 
casos graves, internações 
e óbitos nessa população”, 
afirmou Jean Gorinchteyn, 
Secretário de Estado da 
Saúde de São Paulo.

VACINAÇÃO 
DE 5 A 11 ANOS
O Governo de São Paulo 

iniciou a imunização de 
menores de 12 anos no 
último dia 14 de janeiro, 
em evento no Instituto da 
Criança do Hospital das 
Clínicas da Faculdade de 
Medicina da USP, na capi-
tal paulista. A expectativa é 
vacinar todas as crianças e 
adolescentes até março.

Nesta primeira fase, 
serão imunizadas as crianças 
de 5 a 11 anos de idade com 

necessárias para a vacinação 
da primeira fase da campa-
nha. O total recebido repre-
senta 11% do público de 4,3 
milhões de doses.

A medida que novas 
doses forem encaminhadas 
pelo Ministério da Saúde 
serão imediatamente dispo-
nibilizadas aos municípios.

Desde a semana passada, 
o Comitê Científico de Com-
bate à Covid-19 recomen-
dou que eventos e estabele-
cimentos em todo o Estado 
funcionem com apenas 70% 
da capacidade máxima de 
lotação, graças ao avanço 
da variante Ômicron. O uso 
obrigatório de máscara facial 
também foi mantido até, pelo 
menos, 31 de março.

CORONAVAC/ANVISA
A expectativa do governo 

é de que os servidores da 
Agência Nacional de Vigi-
lância Sanitária (Anvisa) libe-
rem a aplicação da Coronavac 
em crianças de 3 a 11 anos 
ainda nesta quinta-feira, 20. 
Essa é a segunda vez que o 
Instituto Butantan faz a soli-
citação ao órgão, após o pri-
meiro pedido ser negado em 
abril do ano passado.

Caso a Coronavac seja 
aprovada na população pedi-
átrica, o diretor e presidente 
do Butantan, Dimas Covas, 
afirmou que o laboratório 
já tem 15 milhões de doses 
em estoque. Dessas, 10 
milhões estariam reservadas 
para São Paulo e o restante 
poderia ser distribuído para 
o restante do Brasil.

comorbidades, deficiências, 
indígenas e quilombolas.

Na segunda-feira (17), 
SP recebeu 258 mil doses da 
vacina pediátrica de COVID-
19. Este é o segundo lote 
recebido pelo Estado. Os 

imunizantes começaram a 
ser distribuídos na manhã 
de ontem (18) aos 645 
municípios do Estado. Com 
isso, a pasta estadual rece-
beu do Ministério da Saúde 
58% das 850 mil doses 

Jean Gorinchteyn: “Os dados evidenciam que a nova variante 
Ômicron do novo coronavírus está contaminando rapidamente 

nossas crianças e que a vacinação é urgente e fundamental para 
prevenir casos graves, internações e óbitos nessa população”

SAÚDE

Santa Casa lança campanha para revitalização do Centro Cirúrgico
Santa Casa, são realizados 
procedimentos em pacien-
tes do SUS e planos de 
saúde privados. Em 2021, 
foram real izadas  5 .960 
cirurgias, mesmo com a 
portaria do Ministério da 
Saúde que suspendeu até 
o dia 31 de dezembro de 
2021, a obrigatoriedade de 
cumprir essas metas, para 
que os atendimentos fossem 
focados no enfrentamento 
da COVID-19. 

A operadora de máqui-
nas Fabiana Cristina Silva, 
39 anos,  foi  um desses 
pacientes. Ela teve um AVC 
hemorrágico e ficou inter-
nada por um mês, sendo 15 
dias na UTI. “Ela acordou 
para ir ao banheiro, mas 
passou mal. Eu chamei a 
ambulância e fomos levadas 
para a Santa Casa e ela já foi 
encaminhada para o Centro 
Cirúrgico. A cirurgia foi 
muito delicada e durou 5 
horas. E foi só na Santa Casa 
que eu fiquei sabendo que 
foi um AVC. O estado dela 
era muito grave”, explica a 
companheira da paciente 
e vendedora, Talita Santos 
Silva. 

A Fabiana voltou a andar 
depois de muitas sessões 
de fisioterapia e em feve-
reiro começa as sessões de 

fonoaudiologia para recu-
perar a capacidade de fala. 
“Graças à equipe da Santa 
Casa, hoje ela está viva, ela 
está aqui. Foi uma equipe 
maravilhosa e super aten-
ciosa que cuidou dela. Eu 
só tenho gratidão no meu 
coração. E fiz questão de 
compartilhar a nossa histó-
ria para que todos nós pos-
samos ajudar a Santa Casa a 
salvar outras vidas”, relata 
Talita emocionada. 

Para participar da cam-
panha, basta doar qualquer 
valor à Central de Captação 
de Recursos da Santa Casa.

SERVIÇO: 

CAMPANHA “VOCÊ 
JÁ AJUDOU A SALVAR 
UMA VIDA?”

CENTRAL DE CAPTAÇÃO 
DE RECURSOS
(16) 3509-1270  
(16) 99230-9294
(WhatsApp).

Segunda a Sexta-feira, 
das 8h às 20h

Aos sábados, 
das 8h às 14h.

PIX (CNPJ):
596103940001-42

A 
Santa Casa lança, 
nesta quinta-feira 
(20), a Campanha 

“Você já ajudou a salvar 
uma vida?”, para revitaliza-
ção do Centro Cirúrgico. O 
hospital é o único da região 
com Centro Cirúrgico equi-
pado para atender cirurgias 
complexas. 

“Aqui  na Santa Casa 
nós realizamos cirurgias 
de urgência e emergência, 
cardíacas ,  ortopédicas , 
oncológicas, pediátricas, 
ginecológicas, partos, neu-
rocirurgias, entre outras. 
Para aumentarmos ainda 
mais a nossa capacidade, 
queremos adquirir novos 
equipamentos que nos pos-
sibilitarão fazer ainda mais 
pela nossa população. E, 
para isso, contamos com a 
ajuda de toda a população”, 
afirma o Vice-Diretor Téc-
nico da Santa Casa, Roberto 
Muniz Júnior. 

Para revitalizar o Centro 
Cirúrgico, o hospital precisa 
investir R$ 1,5 milhão na 
compra de monitores mul-
tiparâmetros, instrumentais 
cirúrgicos e os aparelhos de 
anestesia (equipamentos 
para anestesiar os pacien-
tes que serão submetidos a 
cirurgias). 

No Centro Cirúrgico 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
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Doses excedentes da vacina 
infantil serão aplicadas em crianças 
de 11 anos sem comorbidades
Esse público poderá ser imunizado das 15h às 16h nas unidades do Cidade Aracy, Redenção, Santa 
Felícia, Vila Isabel e da vila São José, se tiver sobra da vacina

O 
D e p a r t a m e n t o 
de Vigilância em 
Saúde, após cons-

tatar dificuldade para reali-
zar a vacinação pediátrica no 
primeiro da imunização, uma 
vez que cada frasco da Pfizer 
contém 10 doses e depois de 
aberto existe um prazo de 
máximo 12h para a utilização 
do imunobiológico, informa 
que para evitar a perda de 
doses, das 15 às 16h, serão 
realizadas as doses exceden-
tes nos frascos abertos as 
crianças com 11 anos sem 
comorbidades.

A vacinação infantil come-
çou na terça-feira (18) com a 
imunização somente crian-
ças indígenas, quilombolas, 
com deficiências (PCD) e 

comorbidades de 5 a 11 anos. 
No primeiro dia foram vacina-
das 110 crianças.

A vacinação das crianças 
está sendo realizada somente 
nas seguintes Unidades Bási-
cas de Saúde: UBS da Vila São 
José, UBS do Cidade Aracy, 
UBS da Redenção, UBS do 
Santa Felícia e UBS da Vila 
Isabel. O horário da vacinação 
é das 8h às 16h em todas as 
unidades.  

No caso de crianças com 
comorbidades (confira a lista 
no www.vacinaja.sp.gov.br) 
é necessário a comprovação, 
podendo ser apresentados 
exames, receitas, relatório 
médico ou prescrição médica.

Em São Carlos a previsão 
é vacinar 21.554 crianças, 

sendo 15.383 de 5 a 9 anos e 
6.171 de 10 e 11 anos.

VACINÔMETRO 
São Carlos já aplicou 

516.409 doses da vacina 
contra a COVID-19, sendo 
que 221.544 pessoas rece-
beram a 1° dose, o que 
corresponde a 87,05% da 
população em geral; 205.460 
a 2ª dose (80,73%) e 89.405 
pessoas a dose de reforço, o 
que corresponde a 35,13% 
da população em geral.

FALTOSOS
O Departamento de Vigi-

lância em Saúde informa que 
de acordo com o relatório 
analítico de faltosos do Vaci-
vida, a cidade contabiliza 

nesta quarta-feira (19/01), 
9.333 pessoas sem a segunda 
dose da vacina contra a 
COVID-19 e 53.213 que 
ainda não tomaram a dose 
de reforço.

Das 9.333 que ainda 
não completaram a imuni-
zação com a segunda dose, 
1.872 deixaram de tomar a 
segunda dose da AstraZe-
neca, 2.740 da Coronavac e 
4.721 da Pfizer. A faixa etá-
ria com o maior número de 
faltosos, 2.594, tem entre 20 
a 29 anos, seguido por 2.011 
pessoas com 18 anos e 1.731 
pessoas de 30 a 39 anos.

Já das 53.213 pessoas 
ainda não compareceram 
aos postos de vacinação para 
receber a dose de reforço 
ou adicional, 22.096 são 
pessoas que receberam as 
duas primeiras doses da 
AstraZeneca, 27.298 da 
Coronavac, 1.681 da Pfizer 
e 2.138 receberam uma dose 
da Janssen. 13.134 pessoas 
da faixa etária entre 20 e 29 
anos ainda não receberam 
a dose adicional, seguidas 
por 11.495 pessoas de 30 a 
39 anos e de 50 a 59 anos 
ainda faltam 11.277 pessoas. 
Os idosos (60 anos ou mais) 
somam 8.098 pessoas sem a 
terceira dose.

UFSCAR

Canal no YouTube agrega conteúdos de Química Analítica

E
m 2017,  Edenir 
Rodrigues Pereira 
Filho, docente do 

Departamento de Química 
da UFSCar, lançou pela 
EdUFSCar o livro “Planeja-
mento fatorial em Química: 
maximizando a obtenção de 
resultados”. Para apresen-
tar exemplos de aplicação 
dos conteúdos abordados, o 
pesquisador criou um canal 
no YouTube, que, desde 
então, multiplicou playlists e 

temas abordados, com foco 
em estudantes de graduação 
e pós-graduação na área e, 
também, profissionais de Quí-
mica e Engenharia para alguns 
assuntos.

Com quase dois mil ins-
critos, o canal reúne hoje 
23 playlists e mais de 200 
vídeos, com participação 
também de egressos do Pro-
grama de Pós-Graduação em 
Química (PPGQ) da UFSCar 
e do grupo de pesquisa em 

Análise Instrumental Apli-
cada (GAIA), coordenado 
por Pereira Filho junto com 
outros pesquisadores. Além 
disso, são disponibilizados 
e-books gratuitos sobre alguns 
dos temas abordados.

Na Química Analítica, 
além do planejamento fato-
rial, há conteúdos sobre aná-
lise de componentes prin-
cipais (PCA) e técnicas de 
análise direta de amostras 
sólidas, como LIBS. Também 

há apresentações e tutoriais 
sobre ferramentas de apoio 
como o Solver do Excel 
e outros softwares, como 
Octave e Matlab. Mas o espec-
tro é variado, com materiais 
sobre análise bibliométrica de 
dados, interação universidade-
-empresa e resíduos eletroele-
trônicos, dentre outros.

Todos os vídeos, gratui-
tos, podem ser acessados 
em www.youtube.com/
EdenirPereiraFilho.

Temas foram se diversificando, abrangendo hoje 
bibliometria e inovação, dentre outros Reprodução
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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%.

Quinta-feira, 20
janeiro de 2022

DIÁRIO DA COVID-19 NA REGIÃO:
São Carlos
Casos: 31.745

Mortes: 550

Araraquara
Casos: 41.358
Mortes: 615

Descalvado:
Casos: 5.968
Mortes: 85

P. Ferreira:
Casos: 10.281
Mortes: 193

Ibaté:
Casos: 5.080
Mortes: 100

Itirapina:
Casos: 1.915
Mortes: 45

Dourado*:
Casos: 1.001
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

Em visita ao município, Rossieli 
Soares confirma nova escola estadual
Prédio deve 
ser construído 
na região do 
populoso 
Jardim Icaraí

O 
secretário estadual 
da Educação, Ros-
sieli Soares, visitou 

a cidade de Ibaté na tarde de 
terça-feira, 18, e foi recebido 
no Paço Municipal, pelo pre-
feito José Luiz Parella, ao lado 
da vice-prefeita Ivani Almeida 
da Silva. 

A reunião serviu para 
tratar da construção de uma 
nova escola estadual, através 
do Plano de Ações Integra-
das do Estado de São Paulo 
(PAINSP), na cidade. “Vie-
mos dar sequencia às tratati-
vas com o município para que 
o Estado, através do PAINSP, 
autorize a transferência dos 
recursos e Ibaté possa geren-
ciar a construção de mais 
uma unidade escolar estadual 
com capacidade para atender 

a tão elogiada Ibaté, que tem 
recebido investimentos con-
sideráveis na área educacio-
nal”, afirmou Rossieli.

A vice-prefeita Ivani 
– que também é secretá-
ria municipal da Educação 
– aproveitou a visita de 
Rossieli para tratar sobre o 
retorno das atividades esco-
lares. “Ibaté sempre seguiu a 
Secretaria Estadual da Edu-
cação em todas as medidas 
sanitárias e protocolares, por 
conta da pandemia de Covid-
19. Por esse motivo, aprovei-
tamos para bater um papo 
com o secretário e saber se 
o Estado iria tomar alguma 
nova medida sobre o retorno 
escolar”, afirmou.

Sobre o assunto, Rossieli 
garantiu que “no dia 02 de 
fevereiro, todas as unidades 
escolares estaduais retorna-
rão às atividades presenciais, 
seguindo todos os protocolos 
como a aferição de tempera-
tura, uso de máscara e higie-
nização das mãos e ambientes, 
além da utilização de álcool 
em gel”, finalizou.

até 800 alunos”, explicou o 
secretário.

A Escola Estadual deve ser 
construída na região do popu-
loso Jardim Icaraí. “Temos um 
novo loteamento aprovado 
naquela região, onde já reser-
vamos uma área institucional 
que receberá a construção 
dessa nova unidade escolar. 
Estamos aguardando apenas 

a aprovação da matrícula do 
loteamento para doarmos a 
área ao Estado e iniciarmos 
essa construção”, explicou o 
prefeito.

A dirigente regional de 
Ensino, Débora Gonzalez 
Costa Blanco, que também 
participou do encontro, desta-
cou que assim que feita a doa-
ção da área, o Estado repassa 

os recursos e a Prefeitura licita 
e executa as obras. “Depois 
de pronta, a administração da 
unidade escolar fica por nossa 
responsabilidade”, destacou. 
Ela fez questão de agradecer a 
parceria da atual gestão, com a 
sua Diretoria. “Ibaté nos ajuda 
muito. Só temos que agradecer 
essa atenção e apoio que rece-
bemos do prefeito e de toda a 

equipe de servidores públicos 
da Prefeitura”, afirmou.

Durante o encontro, o 
secretário estadual ficou 
bastante surpreso com os 
investimentos realizados na 
Educação, nos últimos anos. 
“Ibaté tem sido parceira 
da Educação. Fizemos essa 
visita cortesia ao Zé Parrella 
para conhecermos de perto 

IBATÉ/VACINAÇÃO

Crianças recebem primeira dose 
da vacina pediátrica da Pfizer

A 
Secretaria Muni-
cipal da Saúde de 
Ibaté iniciou nesta 

quarta-feira, 19, a vacinação 
infantil contra a Covid-19, 
em crianças de 5 a 11 anos 
com comorbidades, deficiên-
cia, indígenas e quilombolas, 
nas unidades do Programa 
de Saúde da Família (PSF) 
do Jardim Icaraí e do Jardim 
Cruzado. 

Elaine Sartorelli Breanza, 

secretária municipal da 
Saúde, lembra que a lista de 
comorbidades foi definida 
pelo Ministério da Saúde 
e ressalta que os pais e/ou 
responsáveis devem apre-
sentar comprovantes, como 
exames ou qualquer pres-
crição médica, no momento 
da vacinação. “Os cadastros 
já existentes nas Unidades 
Básicas de Saúde também 
estarão sendo utilizados para 

PSF’s Jardim Icaraí (localizado 
na esquina das ruas Orestes 
Del Ponte e Augusto Boni) e 
Jardim Cruzado I (localizado 
na esquina das ruas Bene-
dito Barreto e Borborema). 
“A recomendação do Estado 
é para que a vacinação das 
crianças seja realizada em 
locais diferentes daqueles que 
estão vacinando os adultos 
para que não ocorra nenhum 
tipo de erro na aplicação das 
vacinas em crianças”, explicou 

Elaine. 
O horário da vacinação 

infantil será das 9h às 15h 
nos dois PSF’s, de segunda a 
sexta-feira.

PRÉ-CADASTRO
O Governo de São Paulo 

também recomenda o pré-ca-
dastro no site www.vacinaja.
sp.gov.br para a campanha 
infantil. “O preenchimento 
do formulário digital é opcio-
nal e não é um agendamento, 

mas agiliza o atendimento nos 
postos, evitando filas e aglo-
merações”, lembra Elaine.

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

a vacinação”, explica.
As crianças que estão se 

vacinando contra a Covid-
19, ganham das mãos da 
enfermeira do PSF, um “Cer-
tificado de Coragem”. Diogo 
Martins Bastos, de 10 anos, 
que tem uma doença cere-
brovascular, foi a primeira 
criança a ser vacinada na 
cidade. “Graças a Deus. Não 
via a hora!”, comemorou a 
mãe, toda emocionada. Em 
seguida, foi a vez de Maria 
de Fátima Sousa Pereira, de 8 
anos. A criança tem diabetes 
mellitus e, antes de vacinar, 
ficou um pouco ansiosa e 
teve que esperar o diabetes 
baixar.

Brenda Sartorelli Breanza, 
de 11 anos, é filha da secre-
tária municipal da Saúde. Ela 
tem Síndrome de Down e tam-
bém tomou sua primeira dose 
da vacina pediátrica da Pfizer 
nesta quarta-feira, no PSF Jar-
dim Icaraí.   

A vacinação segue nesta 
quinta-feira, 20, apenas nos 

LISTA DE COMORBIDADES
DO MINISTÉRIO DA SAÚDE:
Insuficiência cardíaca
Cor-pulmonale e hipertensão 
pulmonar
Cardiopatia hipertensiva
Síndromes coronarianas
Valvopatias
Miocardiopatias e pericardiopatias
Doenças da aorta, grandes vasos 
e fístulas arteriovenosas
Arritmias cardíacas
Cardiopatias congênitas
Próteses e implantes cardíacos
Talassemia
Síndrome de Down

Diabetes mellitus
Pneumopatias crônicas graves
Hipertensão arterial resistente e de 
artéria estágio 3
Hipertensão estágios 1 e 2 com 
lesão e órgão alvo
Doença cerebrovascular
Doença renal crônica
Imunossuprimidos (incluindo 
pacientes oncológicos)
Anemia falciforme
Obesidade mórbida
Cirrose hepática
HIV
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Diárias
Á Partir

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

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

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

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

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

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

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

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

MARCELO CASAL/ABR

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

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

PIB
O mercado financeiro 

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

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

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

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

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

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

NAÇÕES UNIDAS

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

U
m remanejamento 
de recursos do Or-
çamento de 2020 

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

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

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

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

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

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

PANDEMIA

Japão se divide sobre 
ajustes a estímulo econômico

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

LUKAS JACKSON/REUTERSD/ABR

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DIVULGAÇÃO

Quinta-feira, 20
janeiro de 2022

REGIÃO
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PORTO FERREIRA

Cultura abre vagas em cursos do 
Centro de Formação de Artes Integradas

PORTO FERREIRA 2

Câmara Municipal firma 
parceria com OAB

Cursos abrangem música, teatro, 
dança, fotografia e artes plásticas; 
matrículas ocorrerão na segunda e 
terça-feira (24 e 25), a partir das 8 horas

A 
Secretaria de Cul-
tura e Economia 
Criativa de Porto 

Ferreira abriu o período de 
inscrições para as vagas nos 
cursos do Centro de Formação 
de Artes Integradas de Porto 
Ferreira.

Os cursos abrangem 
música, teatro, dança, fotogra-
fia e artes plásticas. As matrí-
culas ocorrerão na segunda 
e terça-feira (24 e 25/01), a 
partir das 8 horas, exceto para 

os cursos de ballet e sapate-
ado que, como de costume, 
fará a entrega de senhas para 
a realização das matrículas na 
quarta-feira (26), também a 
partir das 8h. As senhas terão 
a data e horário para realiza-
ção das matrículas do ballet e 
sapateado.

As matrículas serão feitas 
no prédio da Secretaria de 
Cultura e Economia Criativa, 
que fica na rua Dona Balbina, 
769, 2º andar (antigo Vila 

Rica Magazine). É obrigató-
rio aos interessados seguir os 
protocolos sanitários contra a 
covid-19, como o uso de más-
cara e o distanciamento.

Os documentos para rea-
lizar as matrículas são os 
seguintes:

- Cópia do RG ou Certidão 
de Nascimento.

- Cópia do comprovante de 
residência.

- 1 foto 3x4.
É imprescindível a apre-

sentação dos documentos 
acima, inclusive da foto 3x4 
para a realização das matrícu-
las, pois sem a documentação 
a matrícula não poderá ser 
realizada. Para mais informa-
ções, o contato da Secretaria 
é o 3585-5700.

A 
Ordem dos Advo-
gados do Brasil 
(OAB) de Porto 

Ferreira, com a parceria cul-
tural da Câmara Municipal 
de Porto Ferreira, realizará, 
na próxima quarta-feira 
(26/01), às 18h30, palestra 
com o tema Aposentado-
ria Especial e o PPP Eletrô-
nico, a ser proferida pelo 

advogado especialista, Dr. 
Marcos Vichiesi.

Na manhã desta quar-
ta-feira (19), a secretária 
adjunta da OAB Porto Fer-
reira, Dra. Fernanda Qua-
glio Castilho, esteve na Casa 
de Leis para conversar com 
o presidente da Câmara 
Municipal, vereador Alan 
João (PSD), sobre a parceria 

firmada entre as instituições.
“É de extrema importân-

cia que a Câmara Municipal 
seja parceira de agendas 
positivas como esta da OAB 
de nossa cidade, que inte-
ressa à comunidade jurídica 
e à sociedade civil” comenta 
o presidente da Câmara.

Por conta das restri-
ções devido à pandemia, 

a palestra não poderá ser 
realizada na Casa dos Advo-
gados, entrando a Câmara 
Municipal como parceira da 
OAB Porto Ferreira cedendo 
o espaço do Plenário Syrio 
Ignátios, localizado na ave-
nida Engenheiro Nicolau de 
Vergueiro Forjaz, 1068, para 
a sua realização.

Com o tema relevante e 
de interesse público, a pales-
tra será aberta a toda comu-
nidade jurídica e ao público 
interessado. O Plenário está 
com a capacidade reduzida 
em 70% de sua capacidade, 
sendo necessária a inscrição, 
via OAB Porto Ferreira, para 
a participação.
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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

Quinta-feira, 20
janeiro de 2022 GERAL B-2  

SP promove a maior expansão do Bolsa Trabalho 
da história com oferta de 150 mil vagas
Foco é na população desempregada, 
com prioridade para mulheres; 
investimento é de mais de R$ 415 
milhões e inscrições começam dia 25

 

O 
governador João 
Doria anunciou 
nesta quarta-feira 

(19) o lançamento de 150 
mil vagas para o programa 
Bolsa Trabalho, com foco na 
população desempregada, 
com prioridade para mulhe-
res. A iniciativa do Governo 
de São Paulo, desenvolvida 
pelas secretarias de Desen-
volvimento Econômico e de 
Governo em parceria com 
municípios cadastrados no 
programa, tem objetivo de 
gerar renda, ocupação, qualifi-
cação e empregabilidade para 
a população mais vulnerável, 
com apoio das prefeituras.

“O Bolsa Trabalho é uma 
real oportunidade de emprego, 
são R$ 540 por mês, por um 
período de cinco meses, para 
atendimento a essa população 
vulnerável aqui no estado de 
São Paulo. A prioridade é para 
as mulheres”, afirmou Doria.

Com mais de R$ 415 
milhões em investimentos 
do Governo de São Paulo, o 
programa Bolsa Trabalho vai 
oferecer bolsas no valor de R$ 
540 por mês aos cidadãos que 
realizarem atividades de traba-
lho em órgãos públicos munici-
pais e estaduais. A carga horária 
será de 4 horas diárias, cinco 
dias por semana, e o benefí-
cio poderá ser pago por cinco 
meses consecutivos. Além 
disso, os participantes realiza-
rão um curso de qualificação 
profissional e receberão apoio 
à empregabilidade, por meio 
dos Postos de Atendimento ao 
Trabalhador (PATs).

Os inscritos poderão esco-
lher seis opções de cursos 
profissionalizantes virtuais 
da Univesp (Universidade Vir-
tual do Estado de São Paulo), 
com duração de 80 horas:

• Auxiliar de Controle de 
Produção e Estoque

• Gestão Administrativa
• Gestão de Pessoas
• Organização de Eventos
• Rotinas e Serviços 

Administrativos
• Secretariado e Recepção

INSCRIÇÕES
Serão aceitas inscrições de 

moradores do estado de São 
Paulo, desempregados, maio-
res de 18 anos e com renda 
familiar de até R$ 550 por 
pessoa (equivalente a meio 
salário mínimo). Os cidadãos 
elegíveis devem se inscrever 
no portal do Bolsa do Povo 
entre 25 de janeiro e 7 de 
fevereiro: www.bolsadopovo.
sp.gov.br. A convocação será 
feita por meio de publicação 
no Diário Oficial.

MUNICÍPIOS
As prefeituras partici-

pantes do programa devem 
acessar o portal Bolsa do 
Povo e selecionar o número 
de vagas que desejam ter em 
seus municípios. Esta etapa 
foi prorrogada até esta quin-
ta-feira (20).

A distribuição de vagas 
entre os municípios aderentes 
considera a população, índice 
de vulnerabilidade social além 
do interesse e capacidade da 
prefeitura local. Já os cidadãos 

inscritos são selecionados 
conforme parâmetros do 
questionário socioeconômico, 
com priorizações de mulheres 
arrimo de família, maiores 
encargos familiares, tempo 
de desemprego e maior idade.

BOLSA TRABALHO
Com a promulgação da Lei 

nº 17.372, de 26 de maio de 
2021, o Programa Emergen-
cial de Auxílio-Desemprego 
passou a integrar o programa 
Bolsa do Povo denominado 
Bolsa-Trabalho, que concen-
tra a gestão dos benefícios, 
ações e projetos, com ou sem 
transferência de renda, insti-
tuídos para atendimento de 
pessoas em situação de vul-
nerabilidade social no estado 
de São Paulo.

O resumo com as infor-
mações anunciadas pelo 
Governo de São Paulo está 
disponível na página https://
issuu.com/governosp/docs/
bolsa_trabalho.

ARARAQUARA
IBGE alerta para última semana de 
inscrições para vagas temporárias

O 
IBGE (Instituto Bra-
sileiro de Geografia 
e Estatística) alerta 

para a última semana de ins-
crições para as 250 vagas para 
trabalhar na organização e na 
coleta do Censo Demográfico 
2022 em Araraquara, sendo 
224 vagas para recenseador 
e 26 para agente censitário. 
O prazo estipulado para as 
inscrições é 21 de janeiro e 
o pagamento da taxa de ins-
crição deve der feito até 16 
de fevereiro.   As inscrições 
para as vagas de recenseador 
e agente censitário podem ser 
feitas no link conhecimento.
fgv.br/concursos/ibgepss21, 
onde é possível conferir o 
edital de cada vaga, fazer a 
inscrição e posteriormente 
conferir o resultado. Existem 
vagas disponíveis para pessoas 
pretas e pardas (PPPs) e pes-
soas com deficiência (PCDs) e 
para ter acesso às informações 
basta consultar o edital.

Informações sobre o Pro-
cesso Seletivo Simplificado 
para o Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística - IBGE 
podem ser obtidas pelo tele-
fone 0800 2834628 e pelo 
e-mail ibgepss21@fgv.br. O 
processo seletivo visa sele-
cionar candidatos para reali-
zação do Censo Demográfico 
2022, conforme constam nos 
Editais.

O valor da taxa de inscri-
ção para recenseadores é de 
R$ 57,50 e os candidatos pre-
cisam ter nível fundamental 
completo. Como os recense-
adores são remunerados por 
produtividade, o IBGE prepa-
rou um simulador online, que 
calcula quanto o profissional 
vai receber de acordo com 
a quantidade de residências 
visitadas e pessoas recen-
seadas, considerando ainda 
a taxa de remuneração de 
cada setor censitário, o tipo 
de questionário preenchido 
(básico ou amostra) e o regis-
tro no controle da coleta de 
dados. A jornada de trabalho 
recomendável para os recen-
seadores é de, no mínimo, 
25 horas semanais, com três 
meses de contrato, que tem a 
possibilidade de ser estendido 
conforme a demanda do IBGE.

Para agente censitário, 
a inscrição é de R$ 60,50, o 
salário é de R$ 2.100,00 e é 
preciso ter ensino médio com-
pleto. A previsão de duração 
do contrato é de até cinco 
meses, podendo ser prorro-
gado. A jornada de trabalho 
será de 40 horas semanais, 
sendo 8 horas diárias. O can-
didato contratado terá o seu 
desempenho avaliado men-
salmente com critérios como 
assiduidade e cumprimento 
de prazos e produtividade.

As provas objetivas para 
essas duas funções serão 

aplicadas presencialmente em 
10 de abril, seguindo os pro-
tocolos sanitários de preven-
ção da Covid-19. A prova para 
recenseadores será no período 
da manhã e o exame de agente 
censitário será à tarde, por 
isso é possível se inscrever 
para ambos os cargos caso o 
candidato deseje.

O resultado final dos apro-
vados será divulgado em 20 de 
maio. Haverá isenção da taxa 
de inscrição para os candida-
tos que declararem e com-
provarem hipossuficiência 
de recursos financeiros para 
pagamento da taxa.

Existem ainda outras três 
vagas são para agentes cen-
sitários de administração e 
informática (ACAI), que não 
tiveram suas inscrições pror-
rogadas. Destinado às pes-
soas com nível médio com-
pleto, trata-se de um cargo 
que trabalhará na parte de 
informática dentro das agên-
cias que atuarão no Censo 
em Araraquara. O salário é 
de R$ 1.700,00, também com 
contrato de cinco meses, 
podendo ser estendido. Uma 
das vagas é destinada a pes-
soas pretas e pardas (PPPs). 
As inscrições custam R$ 44,00 
e podem ser feitas até 10 de 
janeiro, com a prova marcada 
para o dia 20 de fevereiro e 
a divulgação dos resultados 
em 27 de março. Para esse 
cargo, as inscrições podem 
ser feitas pelo link https://
www.ibfc.org.br/concurso/
concurso_selecionado/382

OUTRAS VAGAS 
NA REGIÃO
Além das vagas disponíveis 

para Araraquara, o IBGE 
disponibiliza outras para 
várias cidades da região. Para 
recenseador, são 73 vagas em 
Matão, 34 em Américo Bra-
siliense, 15 em Tabatinga, 
13 em Boa Esperança do Sul, 
10 em Rincão, 10 em Nova 
Europa, 8 em Santa Lúcia, 4 
em Motuca e 2 em Trabiju. Já 
para o cargo de agente censi-
tário, são 8 vagas para Matão, 
4 para Américo Brasiliense, 3 
para Rincão, 3 para Tabatinga, 
3 para Boa Esperança do Sul, 
2 para Nova Europa e 1 para 
Santa Lúcia.

CENSO
Em 2022, cerca de 213 

milhões de habitantes, em 
mais de 70 milhões de domi-
cílios, serão visitados pelos 
recenseadores nos 5.570 
municípios do Brasil. A pes-
quisa revelará entre outras 
informações, as características 
dos domicílios, identificação 
étnico-racial, nupcialidade, 
núcleo familiar, fecundidade, 
religião ou culto, deficiência, 
migração interna ou inter-
nacional, educação, desloca-
mento para estudo, trabalho 
e rendimento, deslocamento 
para trabalho, mortalidade e 
autismo. Realizado a cada dez 
anos, o Censo Demográfico é 
a principal fonte de referên-
cia para o conhecimento das 
condições de vida da popula-
ção em todos os municípios 
do país. Informações sobre 
o Processo Seletivo Simplifi-
cado para o Instituto Brasi-
leiro de Geografia e Estatística 
- IBGE podem ser obtidas pelo 
telefone 0800 2834628 e pelo 
e-mail ibgepss21@fgv.br.

IBGE alerta para última semana de inscrições 

D4Sign f870f371-d3f9-4f00-906a-2934107ec162 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.



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

POLÍTICAB-2

SEUS SONHOS

50% DE DESCONTO

VESTIBULAR DIGITAL
FAÇA SEU VESTIBULAR E

ESTUDE SEM SAIR DE CASA

PARAR!

Faça EAD com a UNIP.VOCÊ DECIDE ONDE E COMO ESTUDAR.

u
n

ip
.b

r/
ea

d

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%.

Quinta-feira, 20
janeiro de 2022

B-3  

D4Sign f870f371-d3f9-4f00-906a-2934107ec162 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.



AA     Terça-feira, 29
Dezembro de 2020

www.jornalpp.com.br
B-3ECONOMIA

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

Estamos de Volta

@hotelanaca

Diárias
Á Partir

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

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

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

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

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

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

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

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

MARCELO CASAL/ABR

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

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

PIB
O mercado financeiro 

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

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

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

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

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

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

NAÇÕES UNIDAS

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

U
m remanejamento 
de recursos do Or-
çamento de 2020 

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

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

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

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

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

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

PANDEMIA

Japão se divide sobre 
ajustes a estímulo econômico

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

LUKAS JACKSON/REUTERSD/ABR

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DIVULGAÇÃO

Quinta-feira, 20
janeiro de 2022
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IBGE oferece 266 mil oportunidades 
de emprego até 21 de janeiro
Agentes recenseadores deverão visitar 78 milhões de lares brasileiros

longo, de 77 perguntas.
Sobre condições adversas 

em cidades que atualmente 
sofrem com inundação, e 
também sobre populações 
isoladas, Neto afirmou que 
o IBGE está completamente 
preparado para coletar dados 
de todas as pessoas, indepen-
dente da situação.

“O IBGE tem toda uma 
logística, inclusive de equipa-
mentos especiais, para levar o 
recenseador lá. Os territórios 
indígenas, os territórios qui-
liombolas. Ninguém vai ficar 
para trás”, disse.

TESTES PARA O CENSO
Os testes para o Censo 

2022 foram feitos inicial-
mente na cidade de Paquetá, 
no Rio de Janeiro, em 2021. 
Escolhida por ter um índice 
de vacinação acima da média 
nacional, o modelo desenvol-
vido pelo IBGE em Paquetá foi 
expandido a nível nacional, 
relatou Neto. Isso permitiu 
que a logística de coleta de 
dados fosse testada previa-
mente em todos os estados 
brasileiros, e não apenas em 
pontos específicos. Com os 
resultados, o Censo que ocor-
rerá em 2022 implementará a 
metodologia aprovada na fase 
de testes.

“A pandemia serviu para 
que o IBGE desenvolvesse 
uma boa entrevista domici-
liar por telefone. Agora, posso 
dizer com segurança que 
somos experts na entrevista 
por telefone”, complementou.

C
erca de 78 milhões 
d e  re s i d ê n c i a s 
brasileiras devem 

receber, a partir do dia 1º de 
agosto, a visita de um agente 
recenseador do Instituto Bra-
sileiro de Geografia e Estatís-
tica (IBGE), informou o presi-
dente do órgão, Eduardo Luiz 
Gonçalves Rios Neto.

Entrevistado pelo pro-
grama A Voz do Brasil, Neto 
afirmou que o levantamento 
censitário brasileiro, que 
é realizado a cada 10 anos, 
seguirá rígidos protocolos de 
distanciamento e de segurança 
sanitária, tanto para os agentes 
quanto para os entrevistados.

Essencial para a formu-
lação de políticas públicas e 
para traçar o perfil de todas 
as camadas sociais, o Censo é 
a mais completa pesquisa rea-
lizada no Brasil sobre a reali-
dade da população em todo o 
território nacional.

“O Censo é a única inves-
tigação familiar que cobre 
todos os municípios do país. 
É uma oportunidade única 
de ver o retrato estrutural 
que é essencial para o pla-
nejamento. É uma pesquisa 

socioeconômica completa”, 
afirmou o presidente.

Para tanto, o instituto 
contratará, até o dia 21 de 
janeiro, 266 mil profissionais 
em diversos cargos para rea-
lizar o Censo 2022. Destes, 
183 mil serão recenseadores. 
A escolaridade necessária é o 
ensino fundamental completo, 
e a remuneração começa em 
R$ 1,7 mil, podendo alcançar 
R$ 2,1 mil.

Os contratos serão tempo-
rários, com jornada prevista 
de três meses - podendo haver 
renovação por um mês adi-
cional. Todos os contratados 
receberão férias e 13º salário 
proporcionais.

SOBRE O CENSO 2022
Segundo Eduardo Luiz 

Gonçalves Rios Neto, o ques-
tionário padrão que será apli-
cado durante o Censo 2022 
terá 26 perguntas que inves-
tigarão o perfil básico domi-
ciliar da família. Cerca de 92% 
da população entrevistada 
responderá ao questionário 
básico. Já os outros 8% - cerca 
de 8,5 milhões de domicílios 
- responderão ao questionário 
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Diárias
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Mercado prevê 
que inflação 
ficará em 
4,39% este ano
Indicador ultrapassa centro da meta de 
inflação, definida pelo Conselho Monetário 
Nacional para este ano, de 4%

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

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

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

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

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

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

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

MARCELO CASAL/ABR

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

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

PIB
O mercado financeiro 

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

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

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

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

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

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

NAÇÕES UNIDAS

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

U
m remanejamento 
de recursos do Or-
çamento de 2020 

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

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

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

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

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

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

PANDEMIA

Japão se divide sobre 
ajustes a estímulo econômico

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

LUKAS JACKSON/REUTERSD/ABR

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DIVULGAÇÃO

Quinta-feira, 20
janeiro de 2022

COVID-19
C-1   Quinta-feira, 20  janeiro de 2022

Pfizer entrega mais 1,8 milhão de 
doses de vacina pediátrica no dia 24
País já recebeu 2,5 milhões de doses desse imunizante, diz ministério

O 
M i n i s t é r i o  d a 
Saúde anunciou 
a antecipação de 

mais um lote de vacinas 
pediátricas produzidas pela 
Pfizer. De acordo com a 
pasta, o lote de 1,8 milhão do 
imunizante voltado a crian-
ças com idade entre 5 e 11 
anos será entregue em 24 de 
janeiro. Antes, a previsão era 
para o dia 27.

Segundo o ministério, o 

país já recebeu 2,5 milhões 
de doses dessa vacina. O 
último lote, com 1,2 milhão 
de doses, foi entregue no 
domingo (16) e já estão 
sendo distribuídos aos esta-
dos. Um novo lote, com mais 
de 1,8 milhão de doses, tem 
previsão de chegada na pri-
meira semana de fevereiro.

“Para a imunização das 
crianças entre 5 e 11 anos 
será necessária a autoriza-
ção dos pais. No caso da pre-
sença dos responsáveis no 
ato da vacinação, haverá dis-
pensa do termo por escrito. 
A orientação da pasta é que 
os pais ou responsáveis por 
suas crianças procurem a 
recomendação prévia de um 
médico antes da imuniza-
ção”, informou, em nota, o 
Ministério da Saúde.

COVID-19

Estudo aponta aumento de bactérias resistentes em UTIs

I
nternações por covid-
19 em unidades de tera-
pia intensiva (UTI) do 

estado do Paraná favorece-
ram o aumento na incidência 
de bactérias multirresisten-
tes nos pacientes, além de 
crescimento no consumo de 
antibióticos nas instituições 
de saúde. Essa foi à conclu-
são de um estudo realizado 
por profissionais da Pontifí-
cia Universidade Católica do 
Paraná (PUCPR) e publicado 
no Journal of Hospital Infec-
tion, referência em artigos 
sobre epidemiologia e resis-
tência antimicrobiana.

Os pesquisadores consta-
taram que, em 2020, houve 
um aumento incidência de 
uma bactéria chamada Aci-
netobacter baumannii, resis-
tente a antibióticos de amplo 
espectro, os chamados “car-
bapenêmicos”, em infecções 
relacionadas a dispositivos 
invasivos. Os dados foram 
obtidos a partir da análise 
das informações, oriundas 
do banco de dados do Sis-
tema Online de Notifica-
ção de Infecção Hospitalar 
(SONIH), disponibilizado 
pela Secretaria de Estado da 
Saúde do Paraná (SESA-PR), 

e do banco de dados de noti-
ficações da covid-19 disponí-
vel no site do Ministério da 
Saúde.

O estudo Análise de ten-
dências de bactérias Gram-
-negativas resistentes a car-
bapenêmicos e consumo de 
antimicrobianos na era pós-
-Covid-19: um desafio extra 
para instituições de saúde, 
em tradução livre, foi rea-
lizado no Paraná e analisou 
dados agregados de 99 hos-
pitais do estado, que noti-
ficaram 11.248 infecções 
associadas a dispositivos 
invasivos, como ventiladores 

mecânicos, cateteres e sondas, 
em 243.631 pacientes adul-
tos admitidos em UTI entre 
janeiro de 2019 e dezembro 
de 2020.

Segundo a infectologista 
Viviane Maria de Carvalho 
Hessel Dias, pesquisadora da 
PUCPR, o estudo é um alerta 
para os programas de con-
trole de infecção hospitalar e 
de gerenciamento do uso de 
antimicrobianos em institui-
ções de saúde, já que a ocor-
rência de contaminações por 
bactérias multirresistentes 
pode impactar na sobrevida 
dos pacientes.

IMUNIZAÇÃO
Fiocruz investiga hesitação de pais em 
vacinar crianças contra a Covid-19

U
m estudo da Fun-
dação Oswaldo 
Cruz (Fiocruz) que 

contou com 15.297 pais, mães 
ou responsáveis por crianças 
e adolescentes indicou que 
mais de 80% pretendem vaci-
nar seus filhos contra a covid-
19. Chamada de VacinaKids, a 
pesquisa investiga os motivos 
da hesitação vacinal e aplicou 
um questionário online que 
teve 70,55% de participação 
de pais da região Sudeste, 
11,13% do Sul, 8,27% do Nor-
deste, 7,6% do Centro-Oeste 
e 2,4% do Norte.

Segundo as respostas apre-
sentadas, a hesitação é maior 
na faixa etária de 0 a 4 anos, 
que ainda não foi contemplada 
pela vacinação. Entre os pais 
dessas crianças, o percentual 
que não pretende vacinar foi 
16,4%. A hesitação vacinal foi 
menor entre os pais de crian-
ças de 5 a 11 anos, com 12,8%, 
e chegou a 14,9% entre os res-
ponsáveis por adolescentes.

A pesquisa analisa que os 
principais motivos associa-
dos à hesitação vacinal foram 
medo de reações adversas 
e supostos efeitos de longo 
prazo, minimização da gra-
vidade da pandemia e a falsa 
ideia de que quem teve covid-
19 não precisa se vacinar. 
Entre suas respostas, esses 
pais também declararam com 
frequência que discordam que 
a vacina tornaria o retorno 
escolar mais seguro e que 
acreditam que a imunidade 
natural é uma opção melhor 
de proteção do que a vacina.

Outras crenças menciona-
das pelos entrevistados foram 
a de que a vacina precisa de 
mais tempo para ser consi-
derada segura e a de que as 
crianças e adolescentes não 
têm nenhuma chance de ficar 
grave se contrair a covid-19. 
Também houve respostas no 
sentido de preferir produtos 
naturais à vacinação.

A Fiocruz ressalta que a 
vacinação de crianças de 5 a 

11 com a vacina da Pfizer é 
segura e eficaz, e conta com 
autorização da Agência Nacio-
nal de Vigilância Sanitária e 
outras autoridades sanitárias 
do mundo, como a dos Esta-
dos Unidos, onde 8,7 milhões 
de doses já foram aplicadas 
nessa faixa etária.

A coordenadora do estudo, 
a pediatra e pesquisadora clí-
nica do Instituto Fernandes 
Figueira/Fiocruz, Daniella 
Moore, cita dados do Cen-
tro de Controle de Doenças 
(CDC) dos Estados Unidos 
que mostram que vacina-
ção de crianças é segura e 
transcorre naquele país com 
a ocorrência de cerca de 4 
mil eventos adversos, sendo 
97% leves, entre as mais de 
8 milhões de doses aplicadas.

“O relatório mostra que 
aproximadamente 8,7 milhões 
de doses da vacina Pfizer-BioN-
Tech Covid-19 foi administrada 
em crianças nessa faixa etária 
durante o período de 3 de 
novembro a 19 de dezembro 
de 2021. Dessas 8,7 milhões 
de doses, foram notificados 
4.249 eventos adversos, o que 
representa apenas 0,049% das 
doses aplicadas. A grande maio-
ria (97,6%) dos efeitos notifica-
dos foi leve a moderado, como 
dor no local da injeção, fadiga 
ou dor de cabeça. Ou seja, a 
vacina é, de fato, segura e os 
dados comprovam a sua segu-
rança, mostrando, na sua maio-
ria, efeitos adversos que mães e 

pais já têm experiência em lidar 
com outras vacinas do calendá-
rio vacinal”, conta Daniella.

A pesquisadora ressalta 
que a ocorrência de miocar-
dite, que é uma inflamação do 
músculo cardíaco, foi regis-
trada em 11 crianças dessa 
faixa etária que foram vacina-
das, e todas se recuperaram. 
A complicação é um dos prin-
cipais medos citados por pais 
que hesitam em vacinar seus 
filhos, mas a pediatra lembra 
que a covid-19 também pode 
causar essa inflamação, espe-
cialmente quando a doença 
evolui para um quadro de 
Síndrome Inflamatória Mul-
tissistêmica Pediátrica.

“Alguns pais subestimam 
a gravidade da doença em 
crianças. No entanto, apesar 
da covid-19 ser considerada 
menos grave em crianças 
quando comparada a adultos, 
elas ainda assim ficam doen-
tes, podem ficar graves e ter 
evoluções desfavoráveis”, 
alerta Daniella.

No ano passado, foram 
hospitalizados por Síndrome 
Respiratória Aguda Grave 
(SRAG) associada à covid-19 
quase 20 mil crianças e adoles-
centes. Segundo levantamento 
realizado pela Fiocruz, 1.422 
menores de idade morreram 
vítimas pela covid-19 até o dia 
4 de dezembro do ano passado, 
sendo 418 em menores de 1 
ano; 208, de 1 a 5 anos; e 796, 
de 6 a 19 anos.
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Mercado prevê 
que inflação 
ficará em 
4,39% este ano
Indicador ultrapassa centro da meta de 
inflação, definida pelo Conselho Monetário 
Nacional para este ano, de 4%

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

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

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

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

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

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

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

MARCELO CASAL/ABR

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

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

PIB
O mercado financeiro 

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

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

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

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

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

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

NAÇÕES UNIDAS

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

U
m remanejamento 
de recursos do Or-
çamento de 2020 

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

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

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

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

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

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

PANDEMIA

Japão se divide sobre 
ajustes a estímulo econômico

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

LUKAS JACKSON/REUTERSD/ABR

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

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

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

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

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

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

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

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

Haruhiko Kuroda disse que revisão da política monetária não levará a 
grandes mudanças no controle da curva de juros
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Anac autoriza 
redução de 
comissários 
após casos de 
Covid e gripe
Medida permite tripulação reduzida e 
viabilidade da agenda de voos

DEPOIS DE DESASTRES
Governo mineiro 
anuncia recursos 
para recuperação 
após temporais

A 
Agência Nacional 
de Aviação Civil 
(Anac) informou 

que autorizou as companhias 
aéreas Gol e a Azul a redu-
zirem o número de comis-
sários em voos devido aos 
casos de tripulantes afasta-
dos por covid-19 e gripe. A 
medida atendeu aos pedidos 
feitos pelas próprias empre-
sas. A Latam também fez a 
solicitação à agência e deve 
ser autorizada ainda nesta 
semana a realizar o mesmo 

procedimento. 
De acordo com a Anac, as 

companhias devem informar a 
cada 15 dias a relação de voos 
que operaram com número 
reduzido de comissários, além 
de dados gerais sobre o voo. O 
órgão também informou que 
está monitorando medidas 
tomadas pelas empresas para 
dar assistência aos consumi-
dores nos casos de cancela-
mentos de voos. 

“A agência ressalta que 
vem estudando medidas no 

âmbito regulatório com o 
objetivo de minimizar impac-
tos na malha aérea em decor-
rência do aumento de casos 
provocados por doenças res-
piratórias, que têm causado o 
afastamento de profissionais 
que atuam no setor”, informou 
a Anac. 

Em nota, a Gol informou 
que não cancelou nenhum 
voo devido à falta de tripu-
lantes. Segundo a empresa, a 
autorização para redução de 
comissários foi solicitada de 

forma preventiva para evitar 
cancelamentos de voos pro-
gramados para os próximos 
dias no caso de eventuais 
afastamentos de funcionários.

“A Gol reforça que seguirá 
programando seus voos a 
serem realizados por aero-
naves Boeing 737-800 e 737 
MAX 8, com capacidade para 
186 passageiros, para quatro 
comissários. A redução para 
três comissários será feita 
apenas em casos de extrema 
necessidade para os voos 

que tiverem no máximo 150 
passageiros. Desta forma, 
nenhum cliente será afetado. 
Até o momento, a Gol ope-
rou apenas um voo com três 
comissários em aeronave que 
viajou com 130 clientes a 
bordo”, explicou a empresa. 

A Azul declarou que a 
autorização da Anac é um 
instrumento para auxiliar a 
empresa devido ao aumento 
no número de dispensas 
médicas. A companhia infor-
mou ainda que os clientes 

impactados por cancelamen-
tos estão sendo notificados 
sobre as mudanças, realo-
cados em voos da própria 
Azul e recebendo assistência 
necessária. 

“A Azul destaca que 
somente fará uso desta auto-
rização em casos de extrema 
necessidade para garantir o 
cumprimento de suas opera-
ções, sem prejuízo à segurança 
de voo”, declarou. 

Em 1º de janeiro, volta-
ram a valer as antigas regras 
para alteração e cancela-
mento de voos. Com o tér-
mino da validade da Lei nº 
14.174/2021, as regras que 
estavam em vigor durante o 
auge da pandemia de covid-
19 não serão mais aplicadas 
em função do fim da flexi-
bilização. Está em vigor a 
Resolução nº 400/2016 da 
Agência Nacional de Aviação 
Civil (Anac). 

Com o cancelamento de 
voos, passageiros que com-
praram bilhetes têm direito 
à restituição. Segundo o 
Procon de São Paulo, o con-
sumidor deve ser reacomo-
dado em outro voo, receber 
o reembolso integral da pas-
sagem em até sete dias ou 
optar pela remarcação da 
data da viagem sem qual-
quer custo.

O 
governo de Minas 
Gerais vai aplicar R$ 
603 milhões na recu-

peração dos estragos causados 
pelas chuvas que caíram neste 
mês no estado. O plano, bati-
zado de Recupera Minas, prevê 
ainda pagamento de auxílio em 
dinheiro aos atingidos pelos 
temporais. Segundo o governo 
mineiro, cada pessoa desalojada 
ou desabrigada deverá receber 
R$ 1.200 em três parcelas men-
sais de R$ 400.

Em entrevista pela internet, 
o governador Romeu Zema 
disse que a quantia será paga 
“por pessoa da família”. Zema 
estimou que cerca de 60 mil 
pessoas receberão o benefício, 
totalizando R$ 78 milhões para 
esse fim.

O repasse será feito às pre-
feituras, que decidirão como 
melhor distribuir os recursos 
aos atingidos, se por transferên-
cia direta, ou na forma de cestas 
básicas, colchões, eletrodomés-
ticos, ou outro tipo de bens. 
As administrações municipais 
ficam responsáveis pelo cadas-
tramento dos beneficiados.

De acordo com dados mais 
recentes da Defesa Civil de 
Minas Gerais, há 55.248 pes-
soas desabrigadas, que foram 
para abrigos montados pelo 
poder público, ou desaloja-
das, que estão acomodadas em 
casas de parentes ou amigos. 
Ao todo, 25 pessoas morreram 
em consequência das chuvas 

no estado. Atualmente, há 380 
municípios mineiros em estado 
de emergência.

A Defesa Civil não inclui 
as 10 mortes ocorridas no aci-
dente em Capitólio no balanço 
do período chuvoso no estado, 
enquanto as investigações 
sobre o caso continuam em 
andamento. É possível que as 
precipitações no município 
possam ter contribuído para a 
ocorrência.

MORADIAS
Do total anunciado, R$ 182 

milhões devem ser destinados 
à construção de moradias, por 
meio de financiamento via 
Banco de Desenvolvimento de 
Minas Gerais (BDMG).

“Serão fornecidos modelos 
de projetos de arquitetura e ins-
talações, com kits contendo a 
relação, quantitativo e especi-
ficações de materiais de cons-
trução, para auxiliar na futura 
execução das unidades habita-
cionais”, informou o governo 
estadual. O BDMG também 
deverá oferecer crédito a juros 
baixos e carência estendida 
para que micro e pequenas 
empresas atingidas possam se 
reerguer.  Além disso, R$ 130,1 
milhões referentes ao Imposto 
sobre Circulação de Mercado-
rias e Serviços (ICMS) foram 
adiantados pelo governo aos 
municípios afetados pelos tem-
porais e que têm direito a parte 
do tributo.

EM SÃO PAULO

Justiça proíbe greve dos médicos na Capital
determinou pena de multa 
diária de R$ 600 mil em 
caso de descumprimento 
da decisão.

Os médicos decidiram, 
em assembleia realizada 
no último dia 13, iniciar a 
paralisação para pressionar 
a prefeitura a solucionar o 
desfalque das equipes de 
saúde no município, com 
contratação de profissionais 
para as unidades básicas de 
saúde, e garantir infraes-
trutura e abastecimento de 
insumos e medicamentos.

“Não obstante a greve 
seja um direito social que 
encontra guarida constitu-
cional, o cenário atualmente 
vivenciado é de extrema 
excepcionalidade, em que 
hospitais e leitos se encon-
tram sobrecarregados, com 
altas taxas de ocupação e 
enormes filas de pacientes à 
espera de atendimento, em 
razão do recrudescimento 
da pandemia de covid-19 e 
do surto de síndromes gri-
pais decorrentes do vírus 
da influenza”, diz o desem-
bargador em decisão limi-
nar da ação movida pela 
prefeitura.

Segundo o Sindicato dos 
Médicos de São Paulo, até 
o último dia 6, 1.585 pro-
fissionais da saúde estavam 
afastados por covid-19 ou 
síndrome gripal. 

Uma semana depois, no 
dia 13, o número subiu mais 
de 100%, totalizando 3.193 
trabalhadores afastados.

O sindicato foi procu-
rado para se manifestar 
sobre a decisão judicial, mas 
ainda não se pronunciou.

A 
Just iça  de  São 
Paulo determinou 
que a integrali-

dade dos médicos, servi-
dores públicos municipais 
da capital paulista, perma-
neça em atividade nesta 
quarta-feira (19), data em 
que os profissionais entra-
riam em greve na cidade. 
O vice-presidente do Tri-
bunal de Justiça de São 
Paulo, desembargador Gui-
lherme Gonçalves Strenger, 
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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%.

Quinta-feira, 20
janeiro de 2022
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Santos elimina Mirassol e 
vai à semifinal da Copinha
Alvinegro volta a ficar entre os quatro melhores após título de 2014

O 
Santos disputará 
uma semifinal de 
Copa São Paulo de 

Futebol Júnior pela primeira 
vez desde 2014. O Peixe der-
rotou o Mirassol nos pênaltis, 
por 3 a 1, após empate por 2 a 
2 no tempo normal, na Arena 
da Fonte Luminosa, em Ara-
raquara (SP), pelas quartas de 
final. O goleiro Diógenes, com 
duas defesas, foi o herói da clas-
sificação.

O adversário na briga por 
um lugar na decisão será o 
América-MG, às 20h (horário 
de Brasília) de sexta-feira (20), 
no estádio Anacleto Campa-
nella, em São Caetano do Sul 
(SP). Mais cedo, o Coelho fez 
1 a 0 sobre o Botafogo no está-
dio Zezinho Magalhães, em Jaú 

(SP). Na última vez que chegou 
à semifinal, o Alvinegro levou 
o título da Copinha. O goleiro 
João Paulo, atualmente titular 
da equipe profissional, fez parte 
do time que bateu o Corin-
thians por 2 a 1 na decisão, 
realizada no Pacaembu, em São 
Paulo. Em obras, o estádio não 
poderá ser utilizado na final 
deste ano.

Apesar do ímpeto ofen-
sivo apresentado pelas equipes 
durante a competição, o pri-
meiro tempo foi morno, com 
leve superioridade do Miras-
sol, até os 38 minutos, quando 
o Santos abriu o placar. O lateral 
Lucas Pires recebeu do meia Ed 
Carlos pela esquerda e cruzou 
para o atacante Rwan Seco 
balançar as redes de cabeça. 

Aos 41, a equipe do interior 
reclamou de um pênalti do 
volante Jhonnathan no lateral 
Frank. O árbitro Paulo César 
Francisco entendeu que o lance 
foi fora da área.

Logo no começo da etapa 
final, o Peixe parecia encami-
nhar a vitória. Aos seis minu-
tos, o zagueiro Jair lançou Ed 
Carlos, que ajeitou de costas 
para o atacante Lucas Barbosa 
encontrar Rwan Seco na área. 
O camisa 10 tirou a marcação 
e marcou o segundo gol dele 
na partida e o sexto na Copi-
nha, ficando a um do atacante 
Figueiredo, do Vasco, que 
lidera a artilharia. O Mirassol 
não sentiu o baque e buscou o 
empate. Aos 29 minutos, após 
cobrança de falta do atacante 

COPINHA

América-MG vence Botafogo e 
volta à semifinal após seis anos
O 

América-MG é o 
primeiro semifina-
lista da Copa São 

Paulo de Futebol Júnior. O 
Coelho venceu o Botafogo 
por 1 a 0 no estádio Zezinho 
Magalhães, em Jaú (SP), pelas 
quartas de final. Os mineiros 
não chegavam entre os quatro 
melhores times da competição 
desde 2016.

Data, local e horário do 
próximo confronto ainda 
serão anunciados pela Federa-
ção Paulista de Futebol (FPF).

Campeão da Copinha em 
1996, o Coelho chegou ao gol 
da vitória aos 32 minutos da 
segunda etapa com Adyson. 
O atacante interceptou uma 
inversão de bola do zagueiro 
Liberato, entrou na área pela 
esquerda e bateu por baixo 
do goleiro Lucas Barreto para 
balançar as redes.

O América chega à semifi-
nal invicto, com três vitórias 

Wesley pela esquerda, da inter-
mediária, o meia Gabriel Tota, 
de cabeça, fez o primeiro do 
Leão. O Santos recuou e o time 
do interior tomou conta das 
ações ofensivas. Aos 43, Wes-
ley bateu escanteio pela direita 
e o zagueiro Pedro Rinaldi, 
também de cabeça, igualou o 
marcador. Apesar das parali-
sações, o árbitro deu somente 
dois minutos de acréscimo e 
encerrou o jogo antes dos 47 
minutos.

A reação do Mirassol, 
porém, não foi além. Nos 
pênaltis, Diógenes defendeu 
as cobranças de Gabriel Tota e 
do lateral Moreira. Na terceira 
batida santista, Jhonnathan 
chutou para fora. Wesley teve 
a chance de diminuir o preju-
ízo do Leão, mas errou a cava-
dinha e mandou por cima. Em 
seguida, Lucas Barbosa deslo-
cou o goleiro Vinícius e decidiu 
a vitória alvinegra nas penalida-
des por 3 a 1.

Foto: Pedro Ernesto Guerra Azevedo / Santos F.C. / Direitos Reservados

e quatro empates, marcando 
dez gols e sofrendo cinco. 
Os mineiros asseguraram 
lugar no mata-mata na última 
rodada da primeira fase, ao 
vencerem o Sãocarlense por 
1 a 0, após não saírem do zero 
com o São Carlos e ficarem no 
1 a 1 com o Falcon-SE.

Na segunda e na terceira 

fase o Coelho dependeu dos 
pênaltis para eliminar Athle-
tico-PR e Falcon, depois de 
empatar ambas as partidas 
em 1 a 1. Antes de derrotar 
o Botafogo, a equipe de Belo 
Horizonte teve como melhor 
atuação a goleada por 5 a 2 
sobre o Novorizontino, nas 
oitavas de final da Copinha.

PARA 2022
WSL anuncia calendário 
do Circuito Mundial de Surfe

A 
WSL (Liga Mundial 
de Surfe) anunciou 
todas as etapas do 

Circuito Mundial da modalidade. 
Os destaques ficaram pela reali-
zação do WSL Finals (etapa que 
define os campeões mundiais) 
na praia de Lower Trestles, em 
San Clemente, Califórnia (Esta-
dos Unidos), e o retorno de uma 
etapa no Brasil após um hiato de 
dois anos, em Saquarema (Rio de 
Janeiro) entre 23 e 30 de junho.

Esta será a segunda vez em 
que os campeões mundiais serão 
conhecidos no evento de um dia 

único realizado em Lower Tres-
tles, na janela de competições de 
8 a 16 de setembro. A decisão, 
segundo o diretor-executivo da 
WSL, Erik Logan, foi tomada 
porque “a edição inaugural do 
Rip Curl WSL Finals foi um 
grande sucesso”.

“Ver os cinco melhores do 
ano se enfrentando em ondas 
incríveis e os títulos mundiais 
feminino e masculino sendo 
decididos no mesmo dia, na 
água, pela primeira vez, foi 
muito especial. Esse novo for-
mato cativou nosso público e 

impulsionou o esporte como 
nunca visto antes. Foi o dia com 
a maior audiência digital da his-
tória das transmissões ao vivo 
da WSL. Então, estamos todos 
empolgados em retornar para 
Lower Trestles nesta tempo-
rada”, declarou o dirigente.

Porém, antes da grande 
decisão, o circuito mundial 
fará 10 paradas. A primeira será 
em Pipeline (Havaí), entre 29 
de janeiro e 10 de fevereiro. A 
etapa derradeira, antes do WSL 
Finals, é em Teahupoo (Taiti), 
de 11 a 21 de agosto.
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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
Briga na TV coloca Faustão contra a 

irmã todas as noites
Covid à parte e até sem querer, a TV nos surpreende 

com algumas novidades, a ponto de colocar Fausto Silva, 
de certa forma, a disputar audiência contra a irmã, Leonor 
Corrêa, que hoje ocupa um dos cargos principais na equipe 
do seu programa.

Complicado entender?
Então é assim: o “Faustão na Band”, no ar desde a última 

segunda-feira, passou a concorrer com “Carinha de Anjo”, 
em reprise no SBT.

E sabe por quem a novela foi escrita?
Bingo! Acertou quem disse que foi a Leonor. “Faustão” 

e “Carinha” batendo de frente no mesmo horário, desde o 
começo da semana. 

Nada que altere a vida de ninguém, muito menos dos 
dois, mas não deixa de ser uma curiosidade interessante.

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 que está confiante na solu-
ção dos problemas domésticos, 
terá sim equilíbrio no relacio-
namento familiar. Sua vida pro-
fissional vai muito bem. Muito 
romantismo com seu amor. 

Período movimentado no trabalho. 
Sorte com vendas, publicidade e 
educação. Grande energia para 
realizar seus objetivos domésticos. 
Ótimo para viagens, compras e sair 
da rotina com seu amor. 

Organize seu trabalho e usufrua 
do que já conquistou. Equilíbrio 
nas finanças. Invista no seu poder 
de comunicação. Busque mais 
integração com o seu amor, evite 
ciúmes. 

O dia é de alerta, dificuldades com 
algumas pessoas do seu trabalho, 
não peça ajuda ou discuta com 
Aquário, Peixes e Áries. Cuide mais 
da saúde, pratique algum esporte 
ou faça acupuntura. 

Fase que se sente mais feliz 
com a família e as mudanças 
que estão acontecendo no seu 
lar. Conte com ajuda financeira. 
Os planos da vida afetiva trazem 
mais paixão. 

A ordem é inovar em tudo, você 
se sente mais livre e pode condu-
zir seus negócios com determi-
nação. Ótima comunicação com 
a família e amigos. Entrada extra 
de dinheiro. 

Finalmente, amanhã o Sol passa a 
transitar no seu signo. O clima no 
lar e trabalho começam a trazer 
satisfação. Conseguirá ampliar 
seus contatos. Execute seus pla-
nos domésticos. 

Seus planos de trabalho e negó-
cios tem tudo para dar certo. 
Invista em mudanças no seu 
lar e saia para compras. É hora 
de contar com ajuda da família. 
Amor carinhoso.

Período extremamente positivo, 
aproveite cada minuto. Vá em 
busca do sucesso profissional, 
afetivo e financeiro. Os planos 
da vida doméstica têm tudo para 
se realizar. 

Você tem a seu dispor uma das 
melhores fases para pedir e acei-
tar colaboração no seu trabalho. 
Conte com amigos, sócios, fami-
liares de Touro, Capricórnio e 
Gêmeos. Amor envolvente. 

 A convivência familiar será um 
dos pontos positivos desta fase 
e você conseguirá resolver os 
impasses. Prestígio junto dos 
sócios. Período para se livrar 
dos antigos problemas. 

Nesta fase sua maternal sensi-
bilidade dará a chave da felici-
dade, não espere pelo período 
negativo. Evite a insegurança no 
amor. Mantenha seus planos em 
segredo. 

Estaleiro
Ana Hickmann também foi 

“contemplada”. Ontem, depois 
de testar positivo para Covid, 
teve que se afastar da apre-
sentação do “Hoje em Dia” 
na Record. Assintomática, já 
está cumprindo a quarentena. 
Marido da apresentadora – Ale-
xandre Corrêa também testou 
positivo. 

A postos
Diante do afastamento da 

Ana e das férias da Ticiane 
Pinheiro, Renata Alves já assu-
miu o posto e irá fazer dupla 
com César Filho até sexta-feira 
da semana que vem. Dia, aliás, 
que ele também cumprirá um 
período de descanso.

 
Problemão

O surto de Covid e Influenza 
não está prejudicando apenas as 
produções das nossas emissoras 
de TV. A indústria do cinema, já 
tão afetada pela doença, começa 
a adiar projetos – de novo.

 
Presta atenção

A Band já começou a divul-
gar o mundial de clubes, com 
transmissão dela, no começo 
do mês que vem. Tem mesmo 
que fazer barulho. Mas será que 
em vez de usar: “É o Palmeiras 
buscando mais um título”, não 
ficaria melhor: “É o Palmeiras 
buscando título mundial”? Tem 
que saber vender. Valorizar.

 
Gravando

O SBT deu início às grava-
ções da nova temporada do 
“Esquadrão da Moda”, que já foi 
sucesso nas noites de sábado.

Agora, em substituição a 
Arlindo Grund e Isabella Fioren-
tino, o programa terá à frente 
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MAGS
AÇUCARADO
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ELIMINADO
INADADOR

TOCADOIDO
ELOMAU
SOSTENRO

BANIMENTOS
LEGISTATR

VNTAMPA
CAROLAEO

DEEANTES

CONSOANTES
ROX

AIDOSA

Muito
adoçado

Capitais
de

Alagoas 
e Bahia

Letras
que simbo-
lizam o a-
becedário

Conjunto
de galhos
de uma
planta

Salário
recebido

antes 
da data

Tirado
da com-
petição

1, em al-
garismos
romanos

Cada
divisão

do
Zodíaco

Molusco
produtor

de
pérolas

Emba-
lagem de
cremes

de beleza

O maior
rio da

Alemanha

E, em
inglês

"(?) Tal
Liberdade",
sucesso
do SPC

O instru-
mento de 
Pixingui-
nha (red.)
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do que 
nunca"
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A
ametista,
pela cor

É benefi-
ciada pela
aposen-
tadoria

O alerta como
a sirene

Que não
é bom
Parte

do rosto

Passado;
partido

Sabor de
balas

Cobertura
da panela
(?) Batista,

locutor

Preposição
de origem

B, C, D
(Gram.)

Sensibili-
zado (fig.)

Expulsão
da pátria

(pl.)

Mensagem
do navio

em perigo

Esportista
da piscina

Cópia
genética

Dinheiro
(pop.)

Nutriente
da batata

Adoecido;
enfermo
Secreção
dos rins

Delator; denun-
ciante (gíria)

Macio;
mole

(o bife)

A pessoa
muito

religiosa

O médico
que

trabalha
no IML

3/abc — and. 5/clone — ostra — tenro. 6/tocado. 10/banimentos.

REIS
Profissional mais ligado 
a cinema e seriados, 
o ator Paulo Gabriel 
também integra o elenco 
de “Reis”, como Jaziel, 
personagem dos mais 
importantes da primeira 
temporada desta nova 
produção.
Gabriel, antes, fez “Amor 
de Mãe” na Globo, 
“Jezabel” e “Gênesis” na 
Record. 

INVESTIMENTO
São Paulo instala neste ano 
mais cinco Fábricas de Cultura
O 

governo de São 
Paulo anunciou a 
abertura de mais 

cinco fábricas de Cultura no 
estado, uma delas na comuni-
dade de Heliópolis, zona sul 
da capital. As novas unidades 
deverão beneficiar cerca de 
618 mil pessoas com cursos, 
apresentações culturais e 
espaços de trabalho (estúdios 
profissionais, escritórios com-
partilhados e laboratórios).

O aporte total nas cinco 
fábricas é de R$ 85 milhões, 
incluindo R$ 60,5 milhões 
para implantação dos equipa-
mentos mais o dinheiro neces-
sário para o funcionamento no 
primeiro ano de operação. Por 
ano, as unidades terão custo 
de R$ 40 milhões e serão geri-
das por organizações sociais 
em parceria com as prefeitu-
ras dos municípios onde serão 
instaladas.

Serão oferecidos 667 cur-
sos com 12,5 mil vagas.

Formação e infraestrutura
Segundo o secretário esta-

dual de Cultura e Economia 
Criativa, Sérgio Sá Leitão, o 
foco dos equipamentos é aten-
der jovens de 14 a 24 anos em 
situação de vulnerabilidade 
social. Atualmente, existem 
12 fábricas de Cultura em fun-
cionamento no estado.

“Para os jovens é uma pers-
pectiva fantástica de traba-
lhar com atividades que tam-
bém são lúdicas, prazerosas, 
muito mais estimulantes do 
que mecânicas e repetitivas”, 

Renata Kuerten e Lucas Anderi, 
com direção de Gustavo Vaccari. 
Estreia em fevereiro.

 
Um outro olhar

A Discovery vai produzir a 
série documental do Maradona, 
baseada no relato inédito de sua 
filha Dalma, que também será a 
sua produtora executiva. Capta-
ções em lugares onde ele viveu 
estão sendo feitas.

Dividida em três partes, “La 
Hija de Dios” é o título provisório. 
A Amazon já tem em seu catálogo 
uma produção sobre o ídolo.   

 
Subiu no telhado

Sabe o novo jornal que a 
Band estaria planejando para a 
hora do almoço, inclusive desig-
nando Adriana Araújo para a sua 
apresentação?

Existem setores trabalhando 
para isso, mas também há uma 
grande incerteza se irá estrear 
ou não.

 
De qualquer forma

Aliás, sobre aquela ideia 
de botar esse jornal no ar em 
março, pode tirar o cavalo da 
chuva. Se vier a acontecer, pode 
ter certeza que não será agora. 
Aliás, as chances de continuar 
tudo como está cresceram 
demais nos últimos dias.

 
Último da série

Nesta quinta, o Globoplay 
disponibiliza o último capítulo 
de “Bora Pernambucar”, reali-
zado pelo jornalista e apresen-
tador Caio Braz.  Entre outras 
curiosidades, uma cidade sub-
mersa no São Francisco e o 
Museu do Doce no Agreste.

 
Bate – Rebate

•     Paulo Silvestrini é o mais 
cotado para assinar a direção de 
“Tente outra vez”, a novela com 
pegada musical da Rosane Svart-
man, na fila das sete da Globo...

ressaltou o secretário sobre 
as possibilidades profissionais 
abertas pelo programa.

Além da formação vol-
tada para o setor de econo-
mia criativa, um dos dez mais 
importantes do estado de São 
Paulo, os espaços vão oferecer 
infraestrutura para os artis-
tas locais. “[É] para que os 
artistas que já têm trabalhos 
desenvolvidos possam dar 
um salto profissional fazendo 
gravações e vídeos e apresen-
tações nos equipamentos das 
fábricas de Cultura”, acrescen-
tou Leitão.

A unidade de Heliópolis 
deve começar a funcionar 
em dezembro deste ano. De 
acordo com Leitão, o cro-
nograma das novas fábricas 
prevê abertura gradativa das 
atividades. Em Heliópolis, 

serão disponibilizados 310 
cursos com 4 mil vagas, com 
perspectiva de público de 400 
mil pessoas. O aporte inicial 
previsto para a unidade é 
de R$ 32,5 milhões. O local 
contará com auditório para a 
Orquestra Sinfônica de Heli-
ópolis e espaço para projeção 
de filmes ao ar livre.

Em Iguape, no litoral 
paulista, foram reformados 
dois edifícios históricos para 
abrigar a fábrica da cidade, 
e a previsão é que as primei-
ras atividades comecem em 
maio. Em Santos, também no 
litoral, o equipamento será 
instalado no prédio da Cadeia 
Velha, construído no século 
19. Também vão receber os 
equipamentos Osasco, na 
Grande São Paulo, e Ribeirão 
Preto, no interior do estado.

Então é isso. Mas amanhã 
tem mais. Tchau!

•     ... Silvestrini, na verdade, 
antes estava trabalhando em um 
projeto de “Malhação”, e agora 
tem chances de assumir essa 
nova função.

•     Na TV Jovem Pan, o 
diretor de jornalismo, Humberto 
Candil, ainda não voltou depois 
da Covid...

•     ... Aliás, internamente o 
cenário está bem complicado...

•     ... Complicado pelo ele-
vado número de contaminações 
e também porque tem muita 
gente batendo cabeça.

•     Os custos para adotar 
todos os protocolos e realizar 
testes regulares da Covid são 
elevados e isto tem feito algu-
mas TVs e emissoras de rádio 
relaxarem um pouco...

•     ... O momento não é 
nada propício para se economi-
zar nisso.

•     Nesta sexta, o “Metró-
polis”, na Cultura, vai exibir uma 
entrevista – via telão - com o 
Erasmo Carlos...

•     ... Entre outras coisas, 
ele vai falar da sua turnê e do 
disco novo, além dos 80 anos 
de vida.

•     A Galeria Distribuidora 
divulgou o trailer oficial de 
“Vovó Ninja”, com Gloria Pires, 
que estreia ainda neste semes-
tre nos cinemas...

•     ...  O elenco ainda reúne 
nomes como Cleo e Matheus 
Ceará. A direção é de Bruno 
Barreto.

 
C´est fini

Os cinco episódios de “Onda 
Boa com Ivete”, que estreia 
nesta quinta no HBO Max, 
serão lançados semanalmente.

Começa com Gloria Groove 
e depois, na sequência, terá 
Vanessa da Mata, Carlinhos 
Brown, Agnes Nunes e Iza.
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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%.

Quinta-feira, 20
janeiro de 2022
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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

O CENTRO DO PROFESSORADO PAULISTA – SEDE REGIONAL DE SÃO CARLOS, com sede na Rua Lúcio Rodrigues, nº 11 – Vila Prado, na cidade de São Carlos – São 
Paulo, inscrito no CNPJ. 62.371.257/0043-66, vêm através desta NOTIFICAR os seguintes beneficiários inscritos nos 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, devido 
aos débitos que constam em nosso sistema pertinentes as mensalidades do Plano:

Solicitamos assim a quitação imediata a contar desta publicação, das parcelas em atraso e as que vencerem, acrescidos de juros, multa e honorários, a fim de evitar o 
cancelamento do plano. Cientificamos que o não pagamento do débito ensejará, além da rescisão contratual e 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 entrem em contato para regularização. 

NOTIFICAÇÃO DE DÉBITOS
CANCELAMENTO DE CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE

CPF: 156.210.078– CARTÃO -00151966000310001
325465 – 17/02/2021 - R$ 548,13
331875 – 17/06/2021 - R$ 548,67

CPF. 258.859.068- CARTÃO -00151471004033007
339287 – 12/11/2021 - R$ 1274,09
340916 – 12/12/2021 - R$ 1274,09
343310 – 12/01/2022 - R$ 1271,63

CPF. 055.263.708- CARTÃO -00157454000091005
336539 – 17/09/2021 – R$ 162,73
338139 – 17/10/2021 – R$ 162,73
340502 – 17/11/2021 – R$ 278,12
342144 – 17/12/2021 – R$ 370,53
342144 – 17/01/2022 – R$ 278,12

CPF. 085.304.378– CARTÃO -00151966000477003
312983 - 12/08/2020 - R$ 1061,36
344310 – 17/01/2022 - R$ 694,82

CPF. 278.993.048- CARTÃO -00151966000574009
340364 – 17/11/2021 – R$ 454,21
341998 – 17/12/2021 – R$ 454,21
344399 – 17/01/2022 – R$ 454,21

CPF. 076.649.618- CARTÃO -00151471005130006
340697 – 08/11/2021 – R$ 1165,07
341907 – 07/12/2021 – R$ 1165,07
344305 – 07/01/2022 – R$ 1163,09

CPF. 369.204.008– CARTÃO -00151966000443001
328604 – 17/04/2021 – R$ 326,95
344659 – 17/01/2022 – R$ 335,41

CPF. 042.846.968- CARTÃO -00151471004168000
335707 – 12/09/2021 – R$ 985,67
343675 – 12/01/2022 – R$ 1120,09

CPF. 044.109.548- CARTÃO -00151471004595005
340711 – 08/11/2021 – R$ 822,64
341931 – 07/12/2021 – R$ 822,64

CPF. 609.780.748- CARTÃO -00151471005327004
339711 – 12/11/2021 – R$ 1077,09
343728 – 12/01/2022 – R$ 1077,09

CPF. 979.972.938- CARTÃO -00151471004672000
337919 – 07/10/2021 – R$ 1978,34
341930 – 07/12/2021 – R$ 2251,14

CPF. 134.446.998- CARTÃO -00151471004903001
339141 – 12/11/2021 – R$ 2301,14
340768 – 12/12/2021 – R$ 2301,14
343164 – 12/01/2022 – R$ 2297,18

CPF. 406.008.078- CARTÃO -00151966000470009
328497 – 17/04/2021 – R$ 735,45
344560 – 17/01/2022 – R$ 730,22
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 REGISTRO CIVIL DO 2º SUBDISTRITO DE SÃO CARLOS - SP            
CARMEN SUELI CORRÊA DESTRO                         

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

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

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

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

São Calos 28/12/2020
Carmen Sueli Corrêa Destro 

Oficial.

 EDITAIS DE PROCLAMAS
1º Subdistrito de São Carlos

Rua 13 de maio, 1946

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Falecimentos

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 

 

 

EXTRATO DE CONTRATO 
Contrato Nº Contratada Data Objeto Proc. Nº Modalidade  Valor  Vigência 
256/2021 CASA DE REPOUSO SOLAR DOS ANCIÕES LTDA 23/12/2021 Contratação de empresa especializada para internação de pacientes, de acordo 

com o Processo sob n°0001355-2012.8.26.0233 
0729/2021 DISP 

027/2021 
 R$        
6.000,00  

12 
MESES  

257/2021 CASA DE REPOUSO SOLAR DOS ANCIÕES LTDA 23/12/2021 Contratação de empresa especializada para internação de pacientes, de acordo 
com o Processo sob n°1000759-97.2018.8.26.0233 

0730/2021 DISP 
028/2021 

 R$        
6.000,00  

12 
MESES 

258/2021 CASA DE REPOUSO SOLAR DOS ANCIÕES LTDA 23/12/2021 Contratação de empresa especializada para internação de pacientes, de acordo 
com o Processo sob n°0001191-75.2014.8.26.0233 

0731/2021 DISP 
029/2021 

 R$        
6.000,00  

12 
MESES  

259/2021 UNIFORMES CAMPINAS EIRELI 23/12/2021 Pregão Presencial na modalidade Registro de Preços visando a contratação de 
pessoa jurídica especializada para confecção e fornecimento de Fardamentos 
(calça, camisa, jaqueta, coturno, camiseta, boné e bota) que será utilizada pela 
Guarda Municipal de Ibaté/SP 

3297/2021 PP 
086/2021 

 R$      
26.200,00  

12 
MESES  

260/2021 RP BRASIL CONFECÇÃO E VESTUÁRIO EIRELI  23/12/2021 Pregão Presencial na modalidade Registro de Preços visando a contratação de 
pessoa jurídica especializada para confecção e fornecimento de Fardamentos 
(calça, camisa, jaqueta, coturno, camiseta, boné e bota) que será utilizada pela 
Guarda Municipal de Ibaté/SP 

3297/2021 PP 
086/2021 

 R$      
48.500,00  

12 
MESES  

261/2021 COMERCIAL THIALLI - LTDA EPP 23/12/2021 Pregão Presencial na modalidade Registro de Preços visando a contratação de 
pessoa jurídica especializada para confecção e fornecimento de Fardamentos 
(calça, camisa, jaqueta, coturno, camiseta, boné e bota) que será utilizada pela 
Guarda Municipal de Ibaté/SP 

3297/2021 PP 
086/2021 

 R$      
27.120,00  

12 
MESES  

Aditivo Nº Contratada Data Objeto Proc. Nº Modalidade  Valor  Vigência 
118/2021 METABIT SISTEMAS PARA GESTÃO PUBLICA LTDA.-

EPP 
10/12/2021 Aditivo de prazo para contratação de serviços técnicos profissionais 

especializados em manutenção de dados, geração de relatórios e demonstrativos 
para análise técnica e gerenciamento sobre indicadores de gestão fiscal e 
disponibilizados bia internet 

3235/2018 Disp  R$      
11.357,64  

12 
meses 

119/2021 DLT PRADO ME 13/12/2021 Aditivo de prazo visando o fornecimento de 06 (seis) unidades de máquinas de ar 
condicionado solit piso teto inverter (evaporadora e condensadora) de 
36000BTU/H e 01 (uma) unidade de máquina de cortina de ar com 150cm, com 
aplicação de materiais e mão de obra, para as devidas instalações a serem 
executadas no prédio do novo Poupatempo do Municipio de Ibaté 

2184/2021 PP 
046/2021 

 s/valor  30 dias 

120/2021 W A SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME 14/12/2021 Aditivo de prazo para conserto de pneus - serviço de borracharia para os pneus 
da frota municipal de Ibaté/SP 

3566/2020 PP 
089/2020 

 R$      
38.100,00  

12 
meses 

121/2021 INTEGRADE SOLUÇÕES DE INFORMÁTICA, 
CONTROLE PATRIMONIAL E AVALIAÇÕES ELÉTRICAS 
ME 

14/12/2021 Aditivo de prazo para prestação de serviços técnicos profissionais de inventário 
(levantamento físico e individualizado) de todos os bens móveis e imóveis do 
município de Ibaté/SP (incluindo emissão e colocação de plaquetas de 
identificação patrimonial com numeração sequencial e código de barras) e 
relatórios. 

4082/2020 PP 
041/2020 

 s/valor  60 dias 

122/2021 FIORILLI SOFTWARE LTDA 23/12/2021 Aditivo de prazo para prestação de serviços técnicos profissionais especializados 
de orientação técnica e consultoria a distancia para o Setor público nas áreas de 
planejamento, execução orçamentaria e financeira, contabilidade, patrimônio, 
prestação de c 

2664/2018 Disp.  R$      
17.400,00  

12 
meses 

123/2021 INTEGRI BRASIL PROJETOS E SERVIÇOS 
INTEGRADOS LTDA 

14/12/2021 Aditivo quantitativo e prazo para prestação de serviços técnicos especializados 
afim de realização de Concurso Público 

 
2766/2019 

TP 
002/2020 

 R$        
9.056,00  

180 dias 

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 

 

 

124/2021 C R SEG ENGENHARIA LTDA ME 20/12/2021 Aditivo de prazo visando a elaboração de Projetos Técnicos de Prevenção e 
Combate a Incêndio para as Escolas Municipais de Ibaté/SP e ETEC (conforme 
convênio), com visita “in loco”, emissão de ART, com taxa de análise e aprovação 
dos projetos junto ao Corpo de Bombeiros, para futura obtenção de AVCB (Auto 
de Vistoria do Corpo de Bombeiros) ou do CLCB (Certificado de Licença do 
Corpo de Bombeiros) 

3030/2021 CV 
005/2021 

 s/valor  90 dias 

125/2021 GRIFFO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI 21/12/2021 Aditivo quantitativo e prazo para prestação de serviços, com fornecimento de 
mão de obra, materiais e equipamentos, para execução de construção da Creche 
Municipal no Conjunto Habitacional Antônio Moreira no município de Ibaté/SP 

1174/2020 TP 
005/2020 

 R$    
112.504,91  

60 dias 

126/2021 D & D PRODUTOS EM MADEIRA TRATADA LTDA EPP 21/12/2021 Aditivo de prazo visando a execução de serviço de manutenção preventiva e 
corretiva dos playgrounds nas Escolas Municipais e Praças Públicas de Ibaté/SP 

3831/2020 CV 
018/2020 

 R$      
39.600,00  

12 
meses 

127/2021 II C II K EMPREENDIMENTO E PATICIPAÇÕES LTDA 30/12/2021 Aditivo de prazo para locação de imóvel onde está instalado o PSF – Jardim 
Encanto do Planalto 

2471/2016 Disp.  Contrato  12 
meses 

128/2021 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS 
EXCEPCIONAIS DE IBATÉ 

30/12/2021 Aditivo de supressão para termo de colaboração técnica e financeira celebrado 
entre a Prefeitura Municipal de Ibaté e a Associação de Pais e Amigos dos 
Excepcionais de Ibaté - APAE - EDUCAÇÃO BÁSICA 25% 

650/2016 Inex. 
002/2016 

 R$        
9.387,27  

Contrato 

129/2021 COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA 30/12/2021 Aditivo de prazo para contratação de empresa especializada para prestação de 
serviços de forma contínua, para confecção, gerenciamento, controle e 
distribuição de cestas básicas de alimentos aos servidores públicos dos Poderes 
Executivo, Legislativo e do Instituto de Previdência Municipal e ao Departamento 
de Promoção e Bem Estar Social desta municipalidade 

3744/2017 PP 
068/2017 

 R$ 
1.581.042,00  

06 
meses 

130/2021 MARIA ALICE GOMES DE SOUSA - EPP 30/12/2021 Aditivo quantitativo para prestação de serviços com fornecimento de mão-de-
obra, na execução de pintura dos prédios públicos (praças, creches, escolas, 
malhas viárias unidades de saúde, ginásio esportivo, DAE e demais logradouros), 
do município de Ibaté/SP. 

0269/2020 CV 
002/2020 

 R$      
18.676,00  

Contrato 

 
 

ABANDONO 
DE EMPREGO

A empresa SAO CARLOS AMB.
SERV.LIMP.URB.TRAT.RES.LTDA, 
com sede na RUA DR EDUARDO 
CAMPOS MAIA F. ,130 - JD CEP: 
13571-240 São Carlos/SP, portadora 
do sob o N° CNPJ 01.832.326/0012-
09, convoca o Sr. JOSÉ BRUNO 
SANTOS, e o Sr. MARCOS DA SILVA 
a  comparecerem na  empresa, a fim 
de retornar ao emprego ou justificar as 
ausências, dentro do prazo de 24hs a 
partir desta publicação, sob pena de 
ficar rescindido, automaticamente, o 
contrato de trabalho, nos termos do 
art. 482 da CLT.

D4Sign f870f371-d3f9-4f00-906a-2934107ec162 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.
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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

Quinta-feira, 20
janeiro de 2022
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
 
O SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS METALÚRGICAS, 
MECÂNICAS E DE MATERIAL ELÉTRICO DE SÃO CARLOS E IBATÉ, no uso das suas 
atribuições que lhe conferem o Estatuto Social e a legislação sindical, neste ato 
representado por seu Diretor Presidente VANDERLEI APARECIDO STRANO, 
CONVOCA todos os empregados na empresa SOCIEDADE ANONIMA INDUSTRIAS 
GIOMETTI situada na Rua José Zanetti - 537 – CEAT, nesta cidade de São Carlos, 
sócios e não sócios para se reunirem de fronte à empresa em ASSEMBLEIA GERAL 
EXTRAORDINÁRIA, na forma da legislação vigente, a realizar-se no próximo dia 24 de 
Janeiro de 2022, às 06h30min, em primeira convocação e às 07h00min em segunda 
convocação, com qualquer número de trabalhadores presentes, para deliberarem sobre a 
seguinte ordem do dia:  
 
a) Discussão e deliberação acerca da proposta da empresa sobre a falta de 
pagamento de férias; 
 
b) Deliberação sobre instalação de movimento paredista (GREVE) por tempo 
indeterminado, a ser deflagrado 48 (quarenta e oito) horas depois de notificada a 
empresa nos termos do art. 3º, parágrafo único, da Lei 9.783/89; 
 
c) Autorização para o Sindicato propor Dissídio Coletivo; 
 
d) Autorização para conceder caráter permanente à Assembleia, tornando possível 
sua reconvocação de forma imediata através do site do Sindicato ou qualquer outra 
forma efetiva de comunicação aos trabalhadores; 
 
e) Outros assuntos de interesse dos trabalhadores. 
 
 

São Carlos, 20 de Janeiro de 2.022. 
 

 
Vanderlei Aparecido Strano 

Presidente 
 

 

 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:
     _________________________________________________________________
     RAMON   DEI-AGNOLI   e   VITORIA   CAROLINE  NUNES,  sendo  RAMON  DEI-AGNOLI,  
solteiro,  de  nacionalidade  brasileira, funileiro,  natural  de  São  Carlos,  1º  Subdistrito - SP, 
residente na Rua  José  Célico Galdino Ramos, 57, Jardim Novo Horizonte, São Carlos  -  SP,  filho  
de  ANGELO  JOSÉ  DEI-AGNOLI  e de MÔNICA PICCININ  DEI-AGNOLI;  e VITORIA CAROLINE 
NUNES, solteira, de nacionalidade  brasileira,  auxiliar  de  escritório,  natural de São Carlos, 2º  
Subdistrito  -  SP, residente na Rua Silvio Rodrigues Fontes, 35,  Jardim  Tijuca,  São Carlos - SP, 
filha de EMERSON CARLOS NUNES e  de VIVIANE APARECIDA FERREIRA NUNES.
     _________________________________________________________________

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATÉ 
Encanto do Planalto 

Avenida São João, nº 1771 – Centro – CEP – 14815-000 - Ibaté - SP. 
Fone/Fax: (16) 3343 -1253 - e-mail: prefeitura@ibate.sp.gov.br 

 
AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL N.º 002/2022 
Objeto: Pregão Presencial na modalidade Registro de Preços, visando a aquisição parcelada de pneus novos a serem utilizados nos 

veículos da Frota Municipal de Ibaté/SP, conforme Termo de Referência (Anexo I). 
Data do Pregão: 02 de fevereiro de 2022 às 9:00 horas. 

Data do Protocolo: até as 08:45 horas do dia 02 de fevereiro de 2022. 

Local: Departamento de Compras e Licitações da Prefeitura Municipal de Ibaté, localizado na Avenida São João, n.º 1771 – Centro – 

Ibaté/SP. 

O DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES torna público que, na data, horário e local, acima assinalados, fará realizar licitação na modalidade 

PREGÃO PRESENCIAL, com critério de julgamento pelo MENOR PREÇO POR ITEM, sob o Sistema de Registro de Preços – SRP. 

Conforme Decreto Executivo n.º 3.021, de 20 de dezembro de 2021, fica designado Pregoeiro e equipe de apoio, em obediência ao artigo 

3º, inciso § 1º, da Lei Federal n.º 10.520/02. 

Local e horário para retirada do Edital: Departamento de Compras e Licitações da Prefeitura Municipal de Ibaté, localizada na Avenida 

São João, º 1.771, Centro, no horário compreendido entre as 08h às 12h e das 13h30m às 17h, de segunda a sexta-feira, e ainda 

gratuitamente pelo site: http://www.ibate.sp.gov.br no link “Licitações Públicas – Pregão Presencial”. Informações adicionais poderão ser 

obtidas por meio do telefone (16) 3343-9800 ramais 2071 e 2072. 

Ibaté/SP, 19 de janeiro de 2022. 

Marília de Oliveira 

Chefe de Divisão de Licitações e Contratos 

 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATÉ 
Encanto do Planalto 

Avenida São João, nº 1771 – Centro – CEP – 14815-000 - Ibaté - SP. 
Fone/Fax: (16) 3343 -1253 - e-mail: prefeitura@ibate.sp.gov.br 

 
Pregão Presencial n.º 086/2021 
Processo Administrativo n.º 3297/2021 

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO 
Objeto: “Pregão Presencial na modalidade Registro de Preços visando a contratação de pessoa jurídica especializada para confecção 
e fornecimento de Fardamentos (calça, camisa, jaqueta, coturno, camiseta, boné e bota) que será utilizada pela Guarda Municipal de 
Ibaté/SP, conforme Termo de Referência (Anexo I).” 
HOMOLOGO o julgamento e a adjudicação da Pregoeira e Equipe de Apoio ao objeto do referido Pregão Presencial n.º 086/2021 as 
licitantes UNIFORMES CAMPINAS EIRELI inscrita no CNPJ sob n° 01.703.270/0001-21, para os itens n°01 e 02, totalizando o valor 
de R$26.200,00 (vinte e seis mil e duzentos reais); RP BRASIL CONFECÇÕES E VESTUARIO EIRELI, inscrito no CNPJ sob 
n°31.811.731/0001-40, para os itens n°04 e 05, totalizando o valor de R$48.500,00 (quarenta e oito mil e quinhentos reais); 
COMERCIAL THIALLI - LTDA EPP, inscrita no CNPJ sob n°03.970.705/0001-20, para os itens n°03, 06 e 07, totalizando o valor de 
R$27.120,00 (vinte e sete mil, cento e vinte reais). Ibaté/SP, 23 de dezembro de 2.021. 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 

 
Pregão Presencial n.º 095/2021. 
Processo Administrativo n.º 3837/2021.                                                          

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO                                              
Objeto: “Contratação de pessoa jurídica, EXCLUSIVAMENTE de Microempresa, Empresa De Pequeno Porte Ou Microempreendedor 
Individual, para aquisição parcelada de gêneros alimentícios, produtos de consumo, a serem utilizados pelo departamento de 
promoção e bem-estar social, em atendimento à manutenção das atividades desempenhadas nas oficinas e trabalhos do centro de 
convivência da melhor idade, programa fortalecimento a família e projeto espaço amigo do município de Ibaté/SP”.  
 HOMOLOGO o julgamento e a ADJUDICAÇÃO da Pregoeira e Equipe de Apoio ao objeto do referido Pregão Presencial n.º 095/2021, 
a licitante: M & E COMÉRCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS E ALIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o n.º 21.471.688/0001-68, 
para os itens n.º16, 17, 20, 24, 26, 28, 29, 30, 47, 52, 53, 57, 70, 72, 85, totalizando o valor de R$ 4.778,01 (quatro mil, setecentos e 
setenta e oito reais e um centavo). Ibaté/SP, 21 de dezembro de 2.021. 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 

 
Pregão Presencial n.º 097/2021 
Processo Administrativo n.º 3736/2021 

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO  
Objeto: “Pregão Presencial na modalidade Registro de Preços visando a aquisição parcelada de materiais de enfermagem (curativos 
especiais) para paciente com Epidermolise Bolhosa Distrófica Recessiva, assistida/atendida pela Rede Municipal de Saúde de 
Ibaté/SP.” 
HOMOLOGO o julgamento e a adjudicação da Pregoeira e Equipe de Apoio ao objeto do referido Pregão Presencial n.º 097/2021 a 
licitante MOLNLYCKE HEALTH CARE VENDA DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA, inscrita no CNPJ sob n.º12.600.168/0001-17, para 
os itens n°07, totalizando o valor de R$177.600,00 (cento e setenta e sete mil e seiscentos reais); VWPHARMA COMERCIO DE 
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI EPP, inscrita no CNPJ sob n°27.971.020/0001-66, para os itens n°01, 05, 
06 e 08, totalizando o valor de R$117.660,00 (cento e dezessete mil, seiscentos e sessenta reais); HOSPEC HOSPITALAR LTDA, 
inscrita no CNPJ sob n°27.885.491/0001-51, para os itens n°04 e 09, totalizando o valor de R$6.768,00 (seis mil, setecentos e 
sessenta e oito reais). Ibaté/SP, 20 de dezembro de 2.021. 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 

 
Pregão Presencial n.º 098/2021 
Processo Administrativo n.º 3998/2021 

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO  
Objeto: “Contratação de empresa especializada visando a confecção e instalação de móveis planejados, a serem utilizados pela 
Secretaria Municipal de Educação, para atendimento a Nova Creche Municipal situada no Bairro Antônio Moreira, Ibaté/SP,.” 
HOMOLOGO o julgamento e a adjudicação da Pregoeira e Equipe de Apoio ao objeto do referido Pregão Presencial n.º 098/2021 a 
licitante CONCEITO MÓVEIS PLANEJADOS LTDA-ME, inscrita no CNPJ sob n.º11.443.972/0001-77, para os itens n°01, 02, 03, 04, 
05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 23 totalizando o valor de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais). 
Ibaté/SP, 21 de dezembro de 2.021. 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 
 

Pregão Presencial n.º 099/2021 
Processo Administrativo n.º 3760/2021 

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO 
Objeto: “Contratação de empresa especializada, EXCLUSIVAMENTE para Microempresa, Empresa de Pequeno Porte e 
Microempreendedor Individual, visando elaboração dos Programas de Segurança e Medicina do Trabalho (PPRA – Programa de 
Prevenção de Riscos Ambientais, PCMSO – Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, LTCAT – Laudo Técnico das 
Condições Ambientais de Trabalho, juntamente aos exames médicos e emissão do ASO – Atestado de Saúde Ocupacional) no 
Município de Ibaté/SP.” 
HOMOLOGO o julgamento e a adjudicação da Pregoeira e Equipe de Apoio ao objeto do referido Pregão Presencial n.º 099/2021 a 
licitante MRJP – ENGENHARIA E MEDICINA OCUPACIONAL EIRELI inscrita no CNPJ sob nº03.986.092/0001-19, para o item n° 01, 
totalizando o valor total global R$51.500,00 (cinquenta e um mil e quinhentos reais). Ibaté/SP, 06 de janeiro de 2.022. JOSÉ LUIZ 
PARELLA Prefeito Municipal. 
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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%.

Quinta-feira, 20
janeiro de 2022
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RESULTADO FINAL 
01 PEB I – ED. INFANTIL 

Inscrição Candidato LP MAT CP CE T.P.O. TÍTULOS Total Situação Class. 
Data 
Nasc. Filhos 

0140 ALINE HERMÍNIO MOREIRA 10,00 25,00 20,00 20,00 75,00 1,00 76,00 APROVADO(A) 1º 12/01/1981 3 
0109 ANDREZA CRISTINA DE JESUS SILVA 20,00 15,00 20,00 20,00 75,00 1,00 76,00 APROVADO(A) 2º 18/07/1994 1 
0040 MICHELY CRISTINA DE MOURA 15,00 20,00 20,00 20,00 75,00 0,00 75,00 APROVADO(A) 3º 18/07/1986 0 
0030 RITA DE CÁSSIA PEDROZO 20,00 10,00 20,00 20,00 70,00 1,00 71,00 APROVADO(A) 4º 21/03/1974 0 
0155 MARAISA PORTUGAL PASQUINI DE SOUZA CORREA 15,00 20,00 15,00 20,00 70,00 1,00 71,00 APROVADO(A) 5º 02/01/1985 1 
0100 ADRIANA RAFAEL FAGUNDES GIMENEZ 15,00 20,00 15,00 20,00 70,00 1,00 71,00 APROVADO(A) 6º 25/09/1989 2 
0141 PAULA LETÍCIA FONSECA 25,00 15,00 10,00 20,00 70,00 0,00 70,00 APROVADO(A) 7º 08/10/1974 0 
0108 JULIANA CALÇADO PEROSSI 20,00 15,00 20,00 15,00 70,00 0,00 70,00 APROVADO(A) 8º 27/09/1995 0 
0111 ADRIANA APARECIDA ESPADONE PEREIRA 20,00 20,00 20,00 10,00 70,00 0,00 70,00 APROVADO(A) 9º 12/02/1988 2 
0076 ELIANE DA SILVA DE MACEDO 20,00 10,00 15,00 20,00 65,00 0,00 65,00 APROVADO(A) 10º 28/11/1980 1 
0060 FLAVIA CARVALHO MARCIANO 15,00 10,00 20,00 20,00 65,00 0,00 65,00 APROVADO(A) 11º 18/12/1986 0 
0005 CAMILA MACHADO ZANIRATO BRAZ 15,00 10,00 15,00 20,00 60,00 1,00 61,00 APROVADO(A) 12º 04/03/1988 0 
0236 VERUZA CARLA BERTOLINI 10,00 15,00 20,00 15,00 60,00 1,00 61,00 APROVADO(A) 13º 28/03/1982 0 
0248 GISLENE LIDIANE MUNIZ TABARELI 15,00 10,00 20,00 15,00 60,00 1,00 61,00 APROVADO(A) 14º 05/03/1986 3 
0242 NILZA SANTOS DE CARVALHO LEMOS 5,00 20,00 20,00 15,00 60,00 0,00 60,00 APROVADO(A) 15º 28/01/1987 1 
0230 KETLLYN EDUARDA GOMIDES SOARES CAMARGO 15,00 15,00 15,00 15,00 60,00 0,00 60,00 APROVADO(A) 16º 07/07/2001 0 
0063 FLÁVIA HELENA DOS SANTOS OLIVEIRA 10,00 15,00 15,00 15,00 55,00 1,00 56,00 APROVADO(A) 17º 04/08/1984 2 
0130 SÂMIA HELENA PORTO MURARI 20,00 15,00 5,00 15,00 55,00 1,00 56,00 APROVADO(A) 18º 11/04/1988 1 
0225 BEATRIZ SANTOS E SILVA 15,00 10,00 10,00 20,00 55,00 0,00 55,00 APROVADO(A) 19º 13/05/1995 0 
0223 JOSIANE DA FREIRIA LICÉRAS 10,00 20,00 10,00 15,00 55,00 0,00 55,00 APROVADO(A) 20º 30/12/1978 2 
0188 FRANCIELE DE JESUS SILVA 20,00 5,00 15,00 15,00 55,00 0,00 55,00 APROVADO(A) 21º 05/10/1989 4 
0163 EVA NUNES RIBEIRO 10,00 10,00 5,00 25,00 50,00 1,00 51,00 APROVADO(A) 22º 30/09/1978 0 
0182 ALINE APARECIDA DA SILVA LIMA 10,00 15,00 10,00 15,00 50,00 1,00 51,00 APROVADO(A) 23º 21/10/1980 1 
0124 TATIANE CRISTINA MONTEIRO 15,00 5,00 15,00 15,00 50,00 1,00 51,00 APROVADO(A) 24º 29/10/1980 1 
0119 SILVIA APARECIDA PAVELQUEIRES 15,00 15,00 10,00 10,00 50,00 1,00 51,00 APROVADO(A) 25º 15/04/1961 0 
0179 ANA CAROLINA PUGUAGHI FERREIRA 15,00 10,00 15,00 10,00 50,00 1,00 51,00 APROVADO(A) 26º 20/11/1985 1 
0095 PAULA VALÉRIA DE MELO 10,00 15,00 5,00 20,00 50,00 0,00 50,00 APROVADO(A) 27º 02/03/1963 0 
0228 DÉBORA REGINA DO VALLE CARLOS 15,00 10,00 5,00 20,00 50,00 0,00 50,00 APROVADO(A) 28º 10/10/1977 1 
0021 EDUARDA CRISTINA PINTO 10,00 10,00 10,00 20,00 50,00 0,00 50,00 APROVADO(A) 29º 07/08/1998 0 
0022 ROBERTA SOUZA BERNARDO 10,00 10,00 15,00 15,00 50,00 0,00 50,00 APROVADO(A) 30º 22/04/1980 0 
0158 LARISSA DELAPIERI GLINGANI ALONSO 15,00 10,00 10,00 15,00 50,00 0,00 50,00 APROVADO(A) 31º 25/02/1985 1 
0044 LETÍCIA CRISTINA VENDRAMI 5,00 15,00 15,00 15,00 50,00 0,00 50,00 APROVADO(A) 32º 29/09/1991 1 
0056 LAURA SILVA BORGES 15,00 10,00 10,00 15,00 50,00 0,00 50,00 APROVADO(A) 33º 26/10/1994 0 
0128 MICHELLE ALBANI DOS SANTOS BIDURIN 20,00 5,00 5,00 15,00 45,00 1,00 46,00 APROVADO(A) 34º 12/03/1986 2 
0167 VIVIAN APARECIDA DE OLIVEIRA 15,00 0,00 5,00 25,00 45,00 0,00 45,00 APROVADO(A) 35º 05/04/1988 2 
0013 MERIANE ROBERTA SOUZA PEREIRA 5,00 10,00 5,00 25,00 45,00 0,00 45,00 APROVADO(A) 36º 07/04/2000 0 
0142 VALERIA ALVES 10,00 10,00 5,00 20,00 45,00 0,00 45,00 APROVADO(A) 37º 02/10/1980 1 

 

  

0072 ROSEMEIRE GONÇALVES DA SILVA 5,00 5,00 20,00 15,00 45,00 0,00 45,00 APROVADO(A) 38º 28/06/1977 1 
0146 GISELE PANZER GONÇALVES OCTÁVIO 15,00 10,00 5,00 15,00 45,00 0,00 45,00 APROVADO(A) 39º 02/09/1981 1 
0176 FRANCIELE APARECIDA DA SILVA 10,00 15,00 5,00 15,00 45,00 0,00 45,00 APROVADO(A) 40º 15/09/1993 2 
0172 MARIA ROSA GOMES 10,00 15,00 10,00 10,00 45,00 0,00 45,00 APROVADO(A) 41º 01/08/1966 0 
0231 BRUNIERY MOTA FERREIRA DE OLIVEIRA 10,00 15,00 10,00 10,00 45,00 0,00 45,00 APROVADO(A) 42º 05/12/1990 1 
0215 DAMIANA APARECIDA NUNES DE PAULA 5,00 15,00 0,00 20,00 40,00 1,00 41,00 APROVADO(A) 43º 03/06/1993 0 
0254 HELAINE TUPY 5,00 5,00 15,00 15,00 40,00 1,00 41,00 APROVADO(A) 44º 12/01/1973 0 
0160 SILMA FERREIRA DE OLIVEIRA 5,00 10,00 10,00 15,00 40,00 1,00 41,00 APROVADO(A) 45º 07/03/1983 1 
0210 ALEXANDRA DE ASSIS FERREIRA 10,00 5,00 15,00 10,00 40,00 1,00 41,00 APROVADO(A) 46º 17/10/1981 1 
0058 ROSANA COSTA MARTINS 10,00 10,00 0,00 20,00 40,00 0,00 40,00 APROVADO(A) 47º 17/03/1981 1 
0127 JACQUELINE DURÃES PEREIRA DE SOUZA 10,00 5,00 5,00 20,00 40,00 0,00 40,00 APROVADO(A) 48º 25/02/1994 2 
0192 DAIANE HELENA DE OLIVEIRA 10,00 10,00 0,00 20,00 40,00 0,00 40,00 APROVADO(A) 49º 25/01/1995 1 
0118 DALVECI LUIZ MEDEIROS SANTANA 15,00 10,00 0,00 15,00 40,00 0,00 40,00 APROVADO(A) 50º 14/08/1963 0 
0079 NICOLE FORASTIER DA SILVA 10,00 10,00 5,00 15,00 40,00 0,00 40,00 APROVADO(A) 51º 14/12/1984 0 
0010 JESSICA PRISCILA MIRANDA BARBOSA 10,00 15,00 0,00 15,00 40,00 0,00 40,00 APROVADO(A) 52º 18/06/1991 1 
0071 MARIA EDUARDA FARIA GOMES 10,00 5,00 10,00 15,00 40,00 0,00 40,00 APROVADO(A) 53º 07/08/1998 1 
0034 VANESSA RODRIGUES SANTOS 10,00 10,00 10,00 10,00 40,00 0,00 40,00 APROVADO(A) 54º 15/01/1980 1 
0117 SILVELENA GOMES DA ROCHA 20,00 5,00 5,00 10,00 40,00 0,00 40,00 APROVADO(A) 55º 30/10/1983 1 
0207 MARIA HELENA PORTO ROSA 10,00 5,00 15,00 10,00 40,00 0,00 40,00 APROVADO(A) 56º 28/05/1994 0 
0092 FERNANDA MOREIRA DE OLIVEIRA 15,00 5,00 10,00 10,00 40,00 0,00 40,00 APROVADO(A) 57º 17/06/1998 0 
0260 MAYANA DE OLIVEIRA RAMOS 10,00 5,00 0,00 20,00 35,00 1,00 36,00 APROVADO(A) 58º 22/11/1988 0 
0070 ELIETE DE ANDRADE 10,00 5,00 5,00 15,00 35,00 1,00 36,00 APROVADO(A) 59º 22/08/1980 0 
0245 FABIANA DE SOUZA OLIVEIRA 5,00 5,00 10,00 15,00 35,00 1,00 36,00 APROVADO(A) 60º 12/07/1984 1 
0204 GISLENE APARECIDA DIAS SOBRINHO 10,00 5,00 10,00 10,00 35,00 1,00 36,00 APROVADO(A) 61º 18/05/1979 0 
0026 CAROLINE AGRA DE SOUZA PINHEIRO 5,00 5,00 0,00 25,00 35,00 0,00 35,00 APROVADO(A) 62º 25/05/1995 2 
0096 NICOLE YUKI SILVA IRITA 5,00 10,00 0,00 20,00 35,00 0,00 35,00 APROVADO(A) 63º 01/07/1994 2 
0039 MARIA ESTELA DO NASCIMENTO 15,00 0,00 5,00 15,00 35,00 0,00 35,00 APROVADO(A) 64º 03/05/1970 0 
0195 ALINE PATRICIA DA SILVA RIBEIRO 10,00 5,00 5,00 15,00 35,00 0,00 35,00 APROVADO(A) 65º 08/10/1980 1 
0084 THAÍS DALILA LEMES DE FREITAS AQUINO 10,00 5,00 5,00 15,00 35,00 0,00 35,00 APROVADO(A) 66º 23/06/1986 0 
0089 BRUNA ANGÉLICA JESUS DA SILVA 5,00 5,00 10,00 15,00 35,00 0,00 35,00 APROVADO(A) 67º 07/05/1993 0 
0029 VITÓRIA DE FÁTIMA DOMINGOS 10,00 0,00 10,00 15,00 35,00 0,00 35,00 APROVADO(A) 68º 01/07/1997 0 
0201 MICHELE FERREIRA DA SILVA 15,00 10,00 0,00 10,00 35,00 0,00 35,00 APROVADO(A) 69º 10/03/1984 0 
0203 ANA PAULA DA SILVA 10,00 10,00 5,00 10,00 35,00 0,00 35,00 APROVADO(A) 70º 01/03/1986 3 
0019 KEVELYN GORETI IVAN DE OLIVEIRA 15,00 5,00 10,00 5,00 35,00 0,00 35,00 APROVADO(A) 71º 21/02/2001 0 
0165 MARIA CARDOSO  FERREIRA 10,00 15,00 10,00 0,00 35,00 0,00 35,00 APROVADO(A) 72º 19/12/1985 2 
0138 CRISTIANE APARECIDA MATOS FERREIRA NUNES 5,00 5,00 5,00 15,00 30,00 1,00 31,00 APROVADO(A) 73º 26/03/1984 1 
0011 JANAYNA FUNK COELHO PINTO 5,00 10,00 5,00 10,00 30,00 1,00 31,00 APROVADO(A) 74º 09/01/1975 2 
0018 CARLA ROBERTA CANDIDO FONSECA 5,00 10,00 0,00 15,00 30,00 0,00 30,00 APROVADO(A) 75º 10/09/1986 2 
0081 GISLENE GOUVEIA DE SOUSA 10,00 0,00 5,00 15,00 30,00 0,00 30,00 APROVADO(A) 76º 01/09/1987 1 
0246 TÂNIA CARLOS DE OLIVEIRA 5,00 5,00 5,00 15,00 30,00 0,00 30,00 APROVADO(A) 77º 16/02/1995 1 
0187 JEAN CARLOS DA SILVA 0,00 5,00 15,00 10,00 30,00 0,00 30,00 APROVADO(A) 78º 15/03/1977 1 
0238 GIOVANA DE ABREU TELES FIGUEIREDO 5,00 10,00 5,00 10,00 30,00 0,00 30,00 APROVADO(A) 79º 14/02/1990 1 

 

  

0085 JACQUELINE FARINGNOLI 5,00 5,00 5,00 10,00 25,00 1,00 26,00 APROVADO(A) 80º 20/10/1970 0 
0132 RENATA GIOLO DA SILVA 5,00 5,00 5,00 10,00 25,00 1,00 26,00 APROVADO(A) 81º 23/05/1972 0 
0197 LILIAN APARECIDA GARCIA 5,00 0,00 10,00 10,00 25,00 1,00 26,00 APROVADO(A) 82º 26/04/1981 1 
0213 JOYCE SOARES LEITE SILVA 5,00 10,00 0,00 10,00 25,00 0,00 25,00 APROVADO(A) 83º 14/06/1984 1 
0217 ÉRICA MARIA FERREIRA 10,00 5,00 5,00 5,00 25,00 0,00 25,00 APROVADO(A) 84º 26/05/1996 0 
0233 ANA CARILINA DE ARAÚJO CARNEIRO 5,00 5,00 0,00 10,00 20,00 1,00 21,00 APROVADO(A) 85º 25/04/1978 1 
0114 LILIANA FRAZÃO DA SILVA 5,00 5,00 0,00 10,00 20,00 1,00 21,00 APROVADO(A) 86º 16/08/1993 1 
0159 NATÁLIA CRISTINA DOS SANTOS 10,00 0,00 0,00 10,00 20,00 0,00 20,00 APROVADO(A) 87º 21/12/1984 1 
0074 ALINE PATRICIA MARCANTONIO SILVESTRE 0,00 5,00 5,00 10,00 20,00 0,00 20,00 APROVADO(A) 88º 30/03/1987 0 
0059 HELOÍSA  CRISTINA DO NASCIMENTO DOS SANTOS 5,00 5,00 0,00 10,00 20,00 0,00 20,00 APROVADO(A) 89º 06/03/1991 1 
0033 MAYRA BRUNA PEREIRA 5,00 5,00 0,00 10,00 20,00 0,00 20,00 APROVADO(A) 90º 10/03/1994 1 
0080 ELIETE JOSE DOS SANTOS SENA 10,00 0,00 5,00 5,00 20,00 0,00 20,00 APROVADO(A) 91º 25/10/1980 0 
0194 LAURENI ALVES GOMES RODRIGUES 10,00 5,00 0,00 5,00 20,00 0,00 20,00 APROVADO(A) 92º 02/07/1994 1 
0046 MÁRCIA HELENA DE OLIVEIRA MIRANDA 0,00 10,00 0,00 5,00 15,00 1,00 16,00 APROVADO(A) 93º 12/06/1989 2 

             
02 PEB I – ED. FUNDAMENTAL 

Inscrição Candidato LP MAT CP CE T.P.O. TÍTULOS Total Situação Class. 
Data 
Nasc. Filhos 

0099 ADRIANA RAFAEL FAGUNDES GIMENEZ 15,00 20,00 25,00 20,00 80,00 1,00 81,00 APROVADO(A) 1º 25/09/1989 2 
0112 ADRIANA APARECIDA ESPADONE PEREIRA 20,00 15,00 20,00 25,00 80,00 0,00 80,00 APROVADO(A) 2º 12/02/1988 2 
0031 RITA DE CÁSSIA PEDROZO 20,00 10,00 20,00 25,00 75,00 1,00 76,00 APROVADO(A) 3º 21/03/1974 0 
0113 GABRIELA FERNANDES GALIANI 20,00 20,00 15,00 20,00 75,00 1,00 76,00 APROVADO(A) 4º 05/04/1996 0 
0156 MARAISA PORTUGAL PASQUINI DE SOUZA CORREA 15,00 20,00 15,00 20,00 70,00 1,00 71,00 APROVADO(A) 5º 02/01/1985 1 
0110 ANDREZA CRISTINA DE JESUS SILVA 20,00 10,00 20,00 20,00 70,00 1,00 71,00 APROVADO(A) 6º 18/07/1994 1 
0050 ANGÉLICA FERREIRA DE OLIVEIRA 25,00 15,00 15,00 15,00 70,00 1,00 71,00 APROVADO(A) 7º 20/05/1993 1 
0198 ALINE PATRICIA DA SILVA RIBEIRO 25,00 15,00 15,00 15,00 70,00 0,00 70,00 APROVADO(A) 8º 08/10/1980 1 
0180 ANA CAROLINA PUGUAGHI FERREIRA 15,00 10,00 15,00 25,00 65,00 1,00 66,00 APROVADO(A) 9º 20/11/1985 1 
0237 VERUZA CARLA BERTOLINI 10,00 15,00 20,00 20,00 65,00 1,00 66,00 APROVADO(A) 10º 28/03/1982 0 
0002 LUCIMARA VILLELA DOS REIS BARBOSA 10,00 20,00 20,00 15,00 65,00 1,00 66,00 APROVADO(A) 11º 20/06/1980 2 
0061 FLAVIA CARVALHO MARCIANO 15,00 15,00 20,00 15,00 65,00 1,00 66,00 APROVADO(A) 12º 18/12/1986 0 
0147 JESILDA BATISTA DA SILVA 15,00 10,00 10,00 25,00 60,00 1,00 61,00 APROVADO(A) 13º 19/12/1980 1 
0120 SILVIA APARECIDA PAVELQUEIRES 15,00 15,00 10,00 20,00 60,00 1,00 61,00 APROVADO(A) 14º 15/04/1961 0 
0047 HELENA RIBEIRO DOS SANTOS 20,00 10,00 15,00 15,00 60,00 1,00 61,00 APROVADO(A) 15º 07/05/1978 2 
0169 GIOVANNI FELICIO MARTINS 20,00 20,00 5,00 15,00 60,00 1,00 61,00 APROVADO(A) 16º 29/12/1998 0 
0189 FRANCIELE DE JESUS SILVA 20,00 5,00 15,00 20,00 60,00 0,00 60,00 APROVADO(A) 17º 05/10/1989 4 
0253 CAROLINE SANTOS FRAGA GIMENEZ 20,00 15,00 10,00 15,00 60,00 0,00 60,00 APROVADO(A) 18º 11/12/1993 0 
0012 VALÉRIA CRISTINA PRATES RODRIGUES 15,00 10,00 10,00 20,00 55,00 1,00 56,00 APROVADO(A) 19º 22/05/1978 1 
0088 MARIA JOSE DE ALMEIDA TREVIZANI 10,00 15,00 15,00 15,00 55,00 1,00 56,00 APROVADO(A) 20º 11/02/1957 0 
0064 FLÁVIA HELENA DOS SANTOS OLIVEIRA 10,00 15,00 15,00 15,00 55,00 1,00 56,00 APROVADO(A) 21º 04/08/1984 2 
0006 CAMILA MACHADO ZANIRATO BRAZ 15,00 10,00 15,00 15,00 55,00 1,00 56,00 APROVADO(A) 22º 04/03/1988 0 
0178 JACQUELINE SUELEN PEREIRA DIAS 10,00 25,00 5,00 15,00 55,00 1,00 56,00 APROVADO(A) 23º 09/12/1991 1 
0149 JOSELI TAIOQUE 10,00 15,00 20,00 10,00 55,00 1,00 56,00 APROVADO(A) 24º 14/03/1969 1 

 

  

0004 ROBERTA SOUZA BERNARDO 10,00 10,00 15,00 20,00 55,00 0,00 55,00 APROVADO(A) 25º 22/04/1980 0 
0042 LETÍCIA CRISTINA VENDRAMI 5,00 15,00 15,00 20,00 55,00 0,00 55,00 APROVADO(A) 26º 29/09/1991 1 
0224 BEATRIZ SANTOS E SILVA 15,00 10,00 10,00 20,00 55,00 0,00 55,00 APROVADO(A) 27º 13/05/1995 0 
0125 TATIANE CRISTINA MONTEIRO 15,00 5,00 10,00 20,00 50,00 1,00 51,00 APROVADO(A) 28º 29/10/1980 1 
0241 ALEXANDRA DE ASSIS FERREIRA 10,00 5,00 15,00 20,00 50,00 1,00 51,00 APROVADO(A) 29º 17/10/1981 1 
0122 PATRICIA FERREIRA DA CRUZ 15,00 10,00 10,00 15,00 50,00 1,00 51,00 APROVADO(A) 30º 14/05/1970 0 
0184 ALINE APARECIDA DA SILVA LIMA 10,00 10,00 15,00 15,00 50,00 1,00 51,00 APROVADO(A) 31º 21/10/1980 1 
0017 LUCIANA DE SOUZA FIGUEIREDO 5,00 15,00 15,00 15,00 50,00 1,00 51,00 APROVADO(A) 32º 14/02/1986 2 
0249 GISLENE LIDIANE MUNIZ TABARELI 15,00 10,00 20,00 5,00 50,00 1,00 51,00 APROVADO(A) 33º 05/03/1986 3 
0073 FERNANDA MOREIRA DE OLIVEIRA 15,00 5,00 10,00 20,00 50,00 0,00 50,00 APROVADO(A) 34º 17/06/1998 0 
0103 RAINIE LEMOS DE FREITAS 15,00 5,00 15,00 15,00 50,00 0,00 50,00 APROVADO(A) 35º 15/11/1977 1 
0247 FABIANA DE SOUZA OLIVEIRA 5,00 5,00 10,00 25,00 45,00 1,00 46,00 APROVADO(A) 36º 12/07/1984 1 
0161 SILMA FERREIRA DE OLIVEIRA 10,00 10,00 10,00 15,00 45,00 1,00 46,00 APROVADO(A) 37º 07/03/1983 1 
0191 TATIANE DONIZETI GONÇALVES 5,00 5,00 20,00 15,00 45,00 1,00 46,00 APROVADO(A) 38º 31/01/1989 0 
0171 ELENI DA SILVA PINTO REIS 10,00 10,00 15,00 10,00 45,00 1,00 46,00 APROVADO(A) 39º 01/11/1970 1 
0173 THAÍS DALILA LEMES DE FREITAS AQUINO 10,00 10,00 5,00 20,00 45,00 0,00 45,00 APROVADO(A) 40º 23/06/1986 0 
0220 SILVELENA GOMES DA ROCHA 20,00 5,00 5,00 15,00 45,00 0,00 45,00 APROVADO(A) 41º 30/10/1983 1 
0166 MARIA CARDOSO  FERREIRA 10,00 10,00 10,00 15,00 45,00 0,00 45,00 APROVADO(A) 42º 19/12/1985 2 
0152 LUCAS AVELINO SILVA DA MATA 20,00 5,00 5,00 15,00 45,00 0,00 45,00 APROVADO(A) 43º 10/10/1999 0 
0144 JAQUELINE DOS SANTOS SILVA PEREIRA 15,00 10,00 10,00 10,00 45,00 0,00 45,00 APROVADO(A) 44º 17/01/1992 1 
0202 MICHELE FERREIRA DA SILVA 15,00 10,00 0,00 15,00 40,00 0,00 40,00 APROVADO(A) 45º 10/03/1984 0 
0027 JULIANA MARIA SANTOS SILVA E SISTO 10,00 5,00 15,00 10,00 40,00 0,00 40,00 APROVADO(A) 46º 28/06/1983 2 
0102 PATRICIA DA MATTA 10,00 15,00 10,00 5,00 40,00 0,00 40,00 APROVADO(A) 47º 24/04/1978 0 
0037 JOÃO VICTOR TEIXEIRA 15,00 5,00 15,00 5,00 40,00 0,00 40,00 APROVADO(A) 48º 28/03/1999 0 
0075 JANAYNA FUNK COELHO PINTO 5,00 10,00 5,00 15,00 35,00 1,00 36,00 APROVADO(A) 49º 09/01/1975 2 
0196 LILIAN APARECIDA GARCIA 10,00 5,00 5,00 15,00 35,00 1,00 36,00 APROVADO(A) 50º 26/04/1981 1 
0164 EVA NUNES RIBEIRO 10,00 10,00 5,00 10,00 35,00 1,00 36,00 APROVADO(A) 51º 30/09/1978 0 
0216 DAMIANA APARECIDA NUNES DE PAULA 10,00 15,00 0,00 10,00 35,00 1,00 36,00 APROVADO(A) 52º 03/06/1993 0 
0218 NICOLE FORASTIER DA SILVA 10,00 5,00 5,00 15,00 35,00 0,00 35,00 APROVADO(A) 53º 14/12/1984 0 
0016 GISLAINE PATRÍCIA ROMUALDO 10,00 5,00 5,00 10,00 30,00 0,00 30,00 APROVADO(A) 54º 22/07/1980 1 
0222 JAQUELINE CRISTINA DOS SANTOS FERNANDES OLIVEIRA 15,00 5,00 0,00 10,00 30,00 0,00 30,00 APROVADO(A) 55º 27/06/1988 4 
0090 BRUNA ANGÉLICA JESUS DA SILVA 5,00 10,00 10,00 5,00 30,00 0,00 30,00 APROVADO(A) 56º 07/05/1993 0 
0023 EDUARDA CRISTINA PINTO 5,00 10,00 10,00 5,00 30,00 0,00 30,00 APROVADO(A) 57º 07/08/1998 0 
0082 GISLENE GOUVEIA DE SOUSA 5,00 0,00 5,00 15,00 25,00 0,00 25,00 APROVADO(A) 58º 01/09/1987 1 
0135 ÉRICA MARIA FERREIRA 0,00 5,00 5,00 15,00 25,00 0,00 25,00 APROVADO(A) 59º 26/05/1996 0 
0177 DALILÉIA FERREIRA DOS SANTOS 5,00 0,00 10,00 10,00 25,00 0,00 25,00 APROVADO(A) 60º 14/05/1985 2 
0014 MERIANE ROBERTA SOUZA PEREIRA 5,00 10,00 5,00 5,00 25,00 0,00 25,00 APROVADO(A) 61º 07/04/2000 0 
0086 JACQUELINE FARINGNOLI 5,00 0,00 5,00 10,00 20,00 1,00 21,00 APROVADO(A) 62º 20/10/1970 0 
0045 MÁRCIA HELENA DE OLIVEIRA MIRANDA 0,00 10,00 0,00 10,00 20,00 1,00 21,00 APROVADO(A) 63º 12/06/1989 2 
0227 ADRIANA DA SILVA LESSA FERREIRA 10,00 5,00 0,00 5,00 20,00 0,00 20,00 APROVADO(A) 64º 05/04/1980 0 

              
03 PEB II – ED. BÁSICA  EDUCAÇÃO ARTÍSTICA 

 

  

Inscrição Candidato LP MAT CP CE T.P.O. TÍTULOS Total Situação Class. 
Data 
Nasc. Filhos 

0093 DRIELE RODRIGUES DE PADUA SOUZA 0,00 15,00 15,00 15,00 45,00 1,00 46,00 APROVADO(A) 1º 15/06/1988 1 
0208 ALINI PATRÍCIA DA SILVA RICCI 10,00 10,00 5,00 15,00 40,00 0,00 40,00 APROVADO(A) 2º 05/05/1981 1 
0226 ADRIANA DA SILVA LESSA FERREIRA 10,00 5,00 0,00 15,00 30,00 1,00 31,00 APROVADO(A) 3º 05/04/1980 0 
0131 RENATA GIOLO DA SILVA 10,00 5,00 5,00 10,00 30,00 1,00 31,00 APROVADO(A) 4º 23/05/1972 0 

             
04 PEB II – ED. BÁSICA  EDUCAÇÃO FÍSICA 

Inscrição Candidato LP MAT CP CE T.P.O. TÍTULOS Total Situação Class. 
Data 
Nasc. Filhos 

0181 ALESSANDRA ALVES DO NASCIMENTO 5,00 10,00 0,00 20,00 35,00 0,00 35,00 APROVADO(A) 1º 26/10/1985 0 
0199 JADIR RODRIGUES 10,00 5,00 10,00 10,00 35,00 0,00 35,00 APROVADO(A) 2º 14/01/1966 0 

             
05 PEB II – ED. BÁSICA – EDUCAÇÃO ESPECIAL 

Inscrição Candidato LP MAT CP CE T.P.O. TÍTULOS Total Situação Class. 
Data 
Nasc. Filhos 

0055 ROBERTA SOUZA BERNARDO 10,00 10,00 15,00 10,00 45,00 0,00 45,00 APROVADO(A) 1º 22/04/1980 0 
0048 MÁRCIA HELENA DE OLIVEIRA MIRANDA 0,00 10,00 0,00 10,00 20,00 1,00 21,00 APROVADO(A) 2º 12/06/1989 2 

 

 

  

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA AZUL – SP 

 

PROCESSO SELETIVO Nº 04/2021 

EDITAL DE PUBLICAÇÃO DO RESULTADO FINAL 
 

O Prefeito Municipal de Serra Azul, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e em consonância com a 
Legislação Municipal, Estadual e Federal, em vista do disposto no art. 37, inciso II da Constituição da República Federativa do 
Brasil, Lei Orgânica do Município e demais Legislação Municipal vigente, torna público o Resultado Final do Processo Seletivo 
04/2021. 
 
Para a interposição de recurso, o candidato deverá acessar o site www.aptaconcursos.com.br, realizar o login, acessar o 
Formulário de Recurso (botão verde) que estará disponível junto aos documentos do certame apenas no período estabelecido 
em cada divulgação, preencher corretamente todos os campos do formulário de acordo com as orientações disponíveis no site 
e enviá-lo para análise. Ao enviar corretamente o formulário, o candidato receberá um número de protocolo para 
acompanhamento da resposta do recurso interposto. 
 
Caso seja necessário o candidato poderá anexar documentos que auxilie na elaboração do recurso, sendo obrigatório o anexo 
do comprovante de pagamento apenas no recurso contra a relação de candidatos. 
 
O prazo para interposição de recursos contra o Resultado Final é de 2 (dois) dias, sendo dias 20 e 21 de janeiro de 2022. 
 
Não serão aceitos recursos interpostos por correspondência (SEDEX, AR, telegrama etc.), fac-símile, Telex, e-mail, via SAC ou 
outro meio que não seja o estabelecido neste Edital.  
 
E, para que ninguém possa alegar desconhecimento, publique-se. 
 
 
Serra Azul, 19 de janeiro de 2022.  

AUGUSTO FRASSETTO NETO  

PREFEITO MUNICIPAL 

 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA AZUL – SP 
 

PROCESSO SELETIVO Nº 04/2021 
 
                          

 
 EDITAL DE RETIFICAÇÃO DO GABARITO OFICIAL PRELIMINAR 

 
 

O Prefeito Municipal de Serra Azul, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições 
legais e em consonância com a Legislação Municipal, Estadual e Federal, em vista do 
disposto no art. 37, incisos II e IX da Constituição da República Federativa do Brasil, 
Lei Orgânica do Município de Serra Azul e demais Legislação Municipal vigente, torna 
público o Edital de Retificação do Gabarito Preliminar publicado em 10 de janeiro de 
2022. Após a análise dos recursos interpostos, seguem alterações abaixo: 

 
2- PEB I – Ed. Fundamental  

Questão nº 17: Anulada  

Questão nº 20: Alternativa “B”  

 

 
Os demais itens permanecem inalterados. 
 

 

Serra Azul, 19 de janeiro de 2022.  

AUGUSTO FRASSETTO NETO  
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 

 
Pregão Presencial n.º 100/2021. 
Processo Administrativo n.º 4059/2021.                                                          

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO                                              
Objeto: “Aquisição de 01 (um) veículo automotor, movido a diesel, modelo mínimo 2015/2015, com multe comandos, contendo no 
mínimo quatro cilindros, que possua pelo menos 150 cavalos de potência, equipado com cesta aérea hidráulica isolada, com giro de 
360º e altura mínima de trabalho de 11,5metros, que será utilizado para manutenção elétrica e iluminação de pontos altos em prédios, 
praças e postes públicos do município de Ibaté/SP”.  
 HOMOLOGO o julgamento e a ADJUDICAÇÃO da Pregoeira e Equipe de Apoio ao objeto do referido Pregão Presencial n.º 100/2021, 
a licitante: ANHANGUERA COMERCIO DE VEÍCULOS USADOS LTDA., inscrita no CNPJ sob n.º 10.617.344/0001-06, para os itens 
n.º01, totalizando o valor de R$250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais). Ibaté/SP, 23 de dezembro de 2.021. 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 

 
Pregão Presencial n.º 101/2021. 
Processo Administrativo n.º 3886/2021. 
                                                         EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO                                              
Objeto: “Pregão (presencial) na modalidade Registro de Preços visando a aquisição parcelada de gênero alimentício para animais 
(cães, gatos, bovinos, equinos, peixes e aves), com finalidade de atender os alojados no Centro de Controle de Zoonoses Municipal e 
na Horta Municipal de Ibaté”.  
 HOMOLOGO o julgamento e a ADJUDICAÇÃO da Pregoeira e Equipe de Apoio ao objeto do referido Pregão Presencial n.º 101/2021, 
as licitantes: TREVISAN & PERIANI AGOPECUÁRIA LTDA., inscrita no CNPJ sob n.º 09.138.175/0001-34, para os itens n.º01 e 05, 
totalizando o valor de R$15.100,00 (quinze mil e cem reais); DIEGO AUGUSTO TRUZI AGROPECUÁRIA EIRELI, inscrita no CNPJ 
sob n°23.873.450/0001-94, para os itens n°02, 03, 04, 06, 07, 09, 10 e 11, totalizando o valor de R$52.967,40 (cinquenta e dois mil, 
novecentos e sessenta e sete reais e quarenta centavos); ELISABETE OLIVEIRA DA SILVA – RAÇÃO – ME, inscrita no CNPJ sob 
n°07.147.452/0001-40, para o item n°08, totalizando o valor de R$8.320,00 (oito mil, trezentos e vinte reais). Ibaté/SP, 10 de janeiro de 
2.022. 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 

 
Pregão Presencial n.º 102/2021 
Processo Administrativo n.º 3440/2021 

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO  
Objeto: “Pregão Presencial na modalidade Registro de Preços, EXCLUSIVAMENTE para Microempresa, Empresa de Pequeno Porte e 
Microempreendedor Individual, visando a aquisição de Tubos de Concreto Armado de 0,60x1,50m (20un.) e 0,80x1,50m (55un.) para 
reposição de Galerias de Águas Pluviais no final da Rua Augusto Perucci (Jd. Domingos Valério) e no fim da Rua Eduardo Apreia (em 
frente ao Almoxarifado da PMI), no Município de Ibaté/SP.” 
HOMOLOGO o julgamento e a adjudicação da Pregoeira e Equipe de Apoio ao objeto do referido Pregão Presencial n.º 102/2021 a 
licitante J.E. MATERIAIS PARA SANEAMENTO E CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP inscrita no CNPJ sob o n.º63.017.784/0001-80, 
para os itens n° 01 e 02, totalizando o valor de R$ 26.547,30 (vinte e seis mil, quinhentos e quarenta e sete reais e trinta centavos). 
Ibaté/SP, 12 de janeiro de 2.022. 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 

 
Pregão Presencial n.º 104/2021 
Processo Administrativo n.º 4146/2021 

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO  
Objeto: “Pregão (presencial) na modalidade Registro de Preços visando a aquisição parcelada de óleo de soja, para o Hospital 
Municipal e Merenda Escolar do Município de Ibaté/SP.” 
HOMOLOGO o julgamento e a adjudicação da Pregoeira e Equipe de Apoio ao objeto do referido Pregão Presencial n.º 104/2021 a 
licitante NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA inscrita no CNPJ sob o n.º 08.528.442/0001-17, para o item n° 01, 
totalizando o valor de R$ 135.270,00 (cento e trinta e cinco mil, duzentos e setenta reais). Ibaté/SP, 07 de janeiro de 2.022. 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 

 
Tomada de Preços n.º 007/2021 
Processo Administrativo n.º 3358/2021 

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO 
Objeto: “Contratação de pessoa jurídica especializada, EXCLUSIVAMENTE para Microempresa, Empresa de Pequeno Porte e 
Microempreendedor Individual, visando a execução de serviços de construção de 01 (uma) sala, em alvenaria, para abrigar a Central 
de Gases, Compressores e Concentradores de Gases, com a finalidade de suprir as necessidades do Hospital e Maternidade 
Municipal de Ibaté/SP.” 
HOMOLOGO o julgamento da Comissão Permanente de Licitações e Adjudico a Tomada de Preços n.º 007/2021 a licitante AMON 
CONSTRUÇÕES E SANEAMENTO LTDA inscrita no CNPJ sob o n.º 08.012.524/0001-04, para os itens n° n.º01, 02, 03, 04, 05, 06, 
07, 08, 09, 10 e 11, totalizando o valor de R$ 42.647,47 (quarenta e dois mil, seiscentos e quarenta e sete reais e quarenta e sete 
centavos). Ibaté/SP, 12 de janeiro de 2.022. JOSÉ LUIZ PARELLA, Prefeito Municipal. 

 
 
 
 
O Senhor: José Julio Pontes Correa da silva
Faleceu dia 19/01/22 às 00:35 horas em São Carlos com 87 anos de idade.
Deixa viúva a Sra. Conceição de Maria Torreão Correa da Silva e os filhos: Flávia Torreão Correa 
da Silva Thiemann c/c Otávio, Luis Roberto Torreão Correa da Silva, Denise Torreão Correa da 
Silva, solteiros, familiares e amigos. O Velório será realizado a partir das 12:00 hs e o sepultamento 
dar-se-á no dia 20/01/22 às 16:00 horas saindo o  féretro do(a) Velório do Memorial Jardim da Paz 
para o Cemitério Memorial Jardim da Paz.
Data de nascimento: 27/06/1934.
 
A Senhora:  Iraci Mafra Cassiano
Faleceu dia 18/01/22 às 18:00 horas em Matão com 78 anos de idade.
Deixa viúvo o Sr. Manoel Cassiano e os filhos: Damaris, Silmara, Valdirene, Tiago, familiares e 
amigos. O sepultamento deu-se no dia 19/01/22 às 10:30 horas saindo o  féretro do(a) Velório 
Municipal para o Cemitério Municipal de Matão.
Data de nascimento: 28/07/1943.
 
A Senhora: Margarida Maria Micheletti
Faleceu dia 18/01/22 às 17:40 horas em Barretos com 54 anos de idade.
Deixa viúvo o Sr. José Mendes Ferreira, familiares e amigos. Seu corpo foi trasladado para São 
Carlos. O sepultamento dar-se-á no dia 19/01/22 às 16:00 horas saindo o  féretro do(a) Velório 
Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.
Data de nascimento: 07/06/1967.
 
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: Solange dos Santos Olbera David
Faleceu dia 17/01/22 às 18:20 horas em São Paulo com 56 anos de idade.
Deixa viúvo o Sr. Edvaldo Carlos David e os filhos: Priscila David c/c Daniel, Fábio David, solteiro, 
familiares e amigos. Seu corpo foi trasladado para São Carlos. O sepultamento deu-se no dia 
19/01/22 às 09:30 horas saindo o  féretro do(a) Velório do Memorial Jardim da Paz para o Cemitério 
Memorial Jardim da Paz.
 
CONVITE PARA MISSA DE 7º DIA.
 
A família da Senhora: Beatriz de Fátima Carvalho Lourenço
Agradecida pelas demonstrações de carinho recebidas de seus parentes e amigos, comunica que 
a missa de Sétimo dia será celebrada dia 08/01/22 (Sábado) às 19:00 horas no Santuário São 
Pio X (Santuário do Diocesano). Por mais este ato de religião e amizade, antecipa seus sinceros 
agradecimentos.
 

D4Sign f870f371-d3f9-4f00-906a-2934107ec162 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.
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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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PM prende 
dupla após 
roubos
Um jovem de 17 e o outro de 18 
foram detidos com o dinheiro roubado

A 
Polícia  Militar  de 
São Carlos-SP , 
deteve dois jovens 

após um roubo nesta tarde de 

quinta-feira,  19/01/2022.
As informações,  se dão 

conta que os jovens assalta-
ram um vendedor e também 

um mercado situado na 
Rua Aurélio  Catani,  bairro 
Astolfo  Luís do Prado e fugi-
ram para uma mata. A PM foi 
acionada e depois de alguns 
minutos , os cabos Izomar e 
Lacieri abordaram os sus-
peitos no bairro São Carlos 
VIII. Com eles foram loca-
lizados cerca de mil e seis-
centos reais, um celular e um 
relógio. 

Dentro da mata foram 
localizadas as blusas mole-
tom e um revólver cobre 22 
sem numeração.  A dupla foi 
encaminhada à Central de 
Polícia Judiciária,  o maior 
foi recolhido ao Centro de 
Triagem de São Carlos de 
São Carlos e o adolescente 
foi para a Função Casa de 
Araraquara.

RECUPERADO

Polícia Ambiental localiza Gol furtado

N
esta manhã de 
quarta-feira, 19 de 
janeiro de 2022, 

durante Operação Pan Ama-
zônica, uma equipe da Polícia 
Militar Ambiental, em patru-
lhamento preventivo pela 
SP-215,  km  151 – São Car-
los/SP, logrou êxito em locali-
zar o veículo VW Gol produto 
de furto.  

Após os trabalhos da Perí-
cia Técnica Científica, o Gol 
foi  apresentado na Central 
de Polícia Judiciária, onde 
ficou à disposição da vítima. 
O veículo estava parcialmente 
depenado e havia sido fur-
tado de um jovem trabalhado 
na Praça do Cemitério Nossa 
Senhora do Carmo.

MAIS UM VEÍCULO

Fusca é furtado no 
Centro de São Carlos

U
m homem de 55 anos 
teve seu veículo Fusca 
furtado no dia 18-01-

2022, na Avenida Comendador 
Alfredo Maffei, São Carlos-SP.

A vítima relatou em bole-
tim de ocorrência que mora 
em Água Vermelha, mas que 
veio até São Carlos e por volta 

das 11:20 deixou o Fusca da cor 
branca, ano 1974 estacionado 
na via pública e foi ao INSS , ao 
retornar no local por volta das 
12:00 o Fusca havia sido fur-
tado. A Polícia Militar foi acio-
nada e posteriormente a vítima 
registrou o furto em boletim de 
ocorrência.

FLAGRANTE

Bandido é preso pela PM após colidir carro roubado

U
m jovem de 19 anos 
foi preso pela Polí-
cia Militar nesta 

madrugada de quarta-feira, 19 
de janeiro de 2022, após coli-
dir um carro roubado em um 
poste na Estrada da Servidão 
( entre o bairro Jd. Botafogo, 
Zavaglia), zona sul de São 
Carlos-SP.

De acordo com boletim 
de ocorrência, por volta das 
23:20 do dia 18-01, a Polícia 
Militar foi comunicada   que 
uma vítima havia sido  assal-
tada  na Rua Antônio Federico 

Ozanan.  Os policiais foram 
informados pela vítima de 25 
anos que a mesma teria sido 
abordada por um bandido que 
havia descido do banco do 
passageiro de um Uno da cor 
prata. O bandido estava com 
uma  arma de fogo tipo revól-
ver. Após roubar o   iPhone e 
a chave da  moto Biz da vítima 
o bandido fugiu.

SEGUNDO ROUBOU:
Por volta da 1:15 o Centro 

de Operações da Polícia Mili-
tar ( COPOM) foi informado 

que um homem de 31 anos 
havia tido seu veículo Corsa 
roubado na Avenida Dr. Tei-
xeira de Barros, bairro  Vila 
Prado. Os  policiais fizeram 
contato com a vítima e esta 
disse que teria parado o carro 
para atender uma ligação tele-
fônica, quando foi rendida por 
dois marginais em um veículo 
Uno da cor prata. Os bandi-
dos roubaram seu  Corsa, um 
celular, o par de tênis  e fugi-
ram.  Um dos bandidos estava 
em poder de uma arma de 
fogo tipo revólver. Minutos 

depois a PM tomou conheci-
mento que um veículo Corsa 
havia colidido em um poste na 
descida do Zavaglia. No local 
os policiais encontraram L.P. 
S, de 19 anos. O mesmo con-
fessou ter praticado os dois 
roubos. Por estar lesionado,  o 
Corpo de Bombeiros foi acio-
nado e socorreu o criminoso 
para a Santa Casa onde per-
maneceu internado e escol-
tado. O Corsa da vítima ficou 
completamente destruído. O 
jovem detido foi reconhecido 
nos dois roubos. O outro cri-
minoso não foi encontrado. O 
fato foi registrado em boletim 
de ocorrência na Central de 
Polícia Judiciária. Quando o 
acusado receber alta médica 
será recolhido ao Centro de 
Triagem de São Carlos.

CONDENADO

PM prende condutor de 
Jaguar procurado pela Justiça

U
m homem procu-
rado pela justiça 
foi preso após a 

Polícia Militar abordar um 
veículo Jaguar na tarde de 
terça-feira, 18-01-2022, na 
Avenida José Pereira Lopes, 
bairro Jd. Botafogo, São 
Carlos-SP.

Segundo informações, 
a PM tinha conhecimento 
de um indivíduo procurado 
pela justiça. Os policiais 
avistaram o indivíduo con-
duzido um veículo Jaguar 
da cor branca. O carro  foi 
abordado e o condutor de 
28 anos disse que já tinha 

conhecimento que estava 
sendo procurado pela justiça. 

O sujeito  que teve o man-
dado de prisão expedido no 
mês de abril de 20221 foi 
encaminhado à Central de 
Polícia Judiciária e recolhido 
ao Centro de Triagem de São 
Carlos.
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