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Ibovespa termina 2020 com sinal
positivo e perto de níveis históricos

Contas públicas fecham novembro
com saldo negativo de R$ 18,2 bilhões
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IBGE: desemprego atinge 14,1 mi
no trimestre encerrado em outubro

Empregadores domésticos
agora podem pagar DAE
também por meio do Pix

www.jornalodiasp.com.br

Fonte: Climatempo

Manhã Tarde Noite

29º C

20º C

Quarta: Sol com
algumas nuvens.
Chove rápido du-
rante o dia e à noi-
te.
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Comercial
Compra:   5,18
Venda:       5,18

Turismo
Compra:   5,16
Venda:       5,33

Compra:   6,34
Venda:       6,34

Vacina da
AstraZeneca

não está
pronta para
aprovação
rápida na
Europa

A Agência Europeia de
Medicamentos (EMA) prova-
velmente não conseguirá apro-
var a vacina contra covid-19
desenvolvida pela farmacêuti-
ca AstraZeneca e pela Univer-
sidade de Oxford em janeiro,
disse seu vice-diretor-executi-
vo, Noel Wathion.  Página 3

Biden diz que
assessores de

Trump
atrapalham
equipe de
transição

O presidente eleito dos
Estados Unidos, Joe Biden,
disse que muitas das agências
de segurança do país foram
“esvaziadas” no governo do
presidente Donald Trump e que
a falta de informação que de-
veria ser providenciada à equi-
pe de transição pelo governo
que está de saída era “irrespon-
sável”.  Página 3

Covid-19
leva Cuba a
reduzir voos

dos EUA e de
outros países

O governo de Cuba anun-
ciou que irá permitir a entrada
de menos voos oriundos dos
Estados Unidos e de vários ou-
tros países a partir de 1º de ja-
neiro.  Página 3

A população que procurou
trabalho e não encontrou no
trimestre encerrado em outu-
bro cresceu para 14,1 milhões,
7,1% a mais que nos três me-
ses finalizados em julho. Os
dados fazem parte da Pesqui-
sa Nacional por Amostra de
Domicílios (PNAD), divulgada
na terça-feira (29), no Rio de
Janeiro, pelo Instituto Brasilei-
ro de Geografia e Estatística
(IBGE). A alta acrescentou 931
mil à população desocupada e
fez a taxa de desocupação au-
mentar 0,5 ponto percentual,

chegando a 14,3%.
Segundo o IBGE, a popu-

lação ocupada também cresceu
no trimestre encerrado em ou-
tubro, chegando a 84,3 mi-
lhões. Esse contingente repre-
senta 48% das cerca de 175
milhões de pessoas em idade
de trabalhar no país.

Além da desocupação, o
instituto mede a subutilização
da força de trabalho, que con-
sidera também pessoas que es-
tavam disponíveis e gostariam
de ter trabalhado mais horas
naquele período.   Página 3

Os empregadores domésticos
já podem pagar a Guia do Docu-
mento de Arrecadação do Simples
Doméstico (DAE) com o Pix, so-
lução de pagamento instantâneo
criada pelo Banco Central. A guia
poderá ser paga em qualquer dia
da semana e horário, por meio de
qualquer banco habilitado no Pix.

“O pagamento será identifica-
do no mesmo dia no eSocial e sis-
temas que fazem o controle da
arrecadação federal. Trata-se de
uma grande evolução na gestão
da folha de pagamento dos em-
pregados domésticos, uma vez
que, até então, o pagamento do
DAE somente poderia ser efe-

tuado em dias
úteis”, destacou a
gerente de negócio
da Divisão de Solu-
ções de Arrecada-
ção do Serviço Fe-
deral de Processa-
mento de Dados
(Serpro), Franciana
Soares Barbosa Du-
arte.

Para ser pago
com o Pix, o DAE
deve ser emitido
pelo empregador do-
méstico diretamente
no sistema ou pelo
aplicativo do eSoci-
al disponível na App

Store e Google Play. Ao emitir o
documento, será gerado automa-
ticamente um QR Code na guia
de pagamento. Com o QR Code,
o empregador pode efetuar o pa-
gamento pelo Pix, não sendo ne-
cessária nenhuma outra ação
adicional por parte do usuário.
(Agencia Brasil)

Esporte

De olho em Tóquio, Etiene Medeiros
faz balanço do ano difícil do esporte

A nadadora pernambucana
Etiene Medeiros está em casa,
na Lagoa do Araçá, onde nas-
ceu e foi criada até conquistar
o mundo. É ao lado de seus pais
e de seu irmão que ela passará
a virada de ano, em Recife
(PE), treinando diariamente
no Complexo Aquático Santos
Dumont. Etiene chegou a Per-
nambuco após uma tempora-
da totalmente diferente do que
ela imaginava há um ano, quan-
do estava na Espanha treinan-
do de olho nos Jogos Olímpi-
cos de Tóquio 2020, evento
adiado para julho de 2021.

“Nunca imaginei, eu que vi-
rei o ano no Centro de Treina-
mento na Espanha, que seria um
ano tão inseguro, com tantas
mudanças. Tantas coisas que a
gente planeja por quatro anos e
acabam não ocorrendo. Mas,
acredito que as coisas aconte-
cem por algum motivo. Eu me
reencontrei nesta pandemia, lu-
tando contra várias questões
mentais e recuperando valores
que eu tinha deixado de lado,
como me inteirar melhor nos
assuntos do mundo, da política.
Tive tempo para focar nisso. Al-
terei minhas relações de traba-

lho fora da natação, me aproxi-
mei de pessoas que sabem o que
estão fazendo, pessoas boas e
novos projetos. Isso foi muito
legal”, ressaltou Etiene. “O ba-
lanço que eu faço é que foi um
ano muito difícil, instável. E a vida
mostrou que sempre temos que
estar preparados para as coisas
que vem pela frente. Às vezes
boas, às vezes ruins. Todo mundo
ficou parado, ainda estamos com
medo em relação ao dia de ama-
nhã. Foi um ano de fazer uma re-
flexão do momento e de viver um
dia de cada vez”, acrescentou a
nadadora do Sesi-SP.     Página 6

Osasco São Cristóvão Saúde tem sete
atletas entre as top 10 da Superliga 20/21

Camila Brait é a melhor passadora
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Osasco São Cristóvão Saú-
de só volta à quadra em 2021.
No dia 8 de janeiro, recebe o
Curitiba no ginásio José Libe-
ratti, na abertura do returno da
temporada 20/21 da Superli-
ga Banco do Brasil. A equipe
do técnico Luizomar fez um
primeiro turno quase perfeito,
com dez vitórias em 11 parti-
das, resultado que vale a vice-
liderança do Campeonato. O
bom desempenho coletivo é
reflexo da somatório do es-
forço de cada atleta. E isso
também aparece nas estatísti-
cas divulgadas pela Confede-
ração Brasileira de Vôlei
(CBV), com sete jogadoras no
top 10 das melhores por fun-

damento.
Mayany é sinônimo de pare-

dão. A central de Osasco lidera
os números de bloqueio na Su-

perliga tanto na média (1,35 pon-
to por set no fundamento) como
em números absolutos (54 pon-
tos no total). Ela também apare-
ce na lista das dez atacantes mais
eficientes. Está em nono lugar
em aproveitamento ofensivo,
com 47% de eficiência. “Fico
feliz com os números, mas todo
esforço individual visa contribuir
para o coletivo, para o time. Mais
importante são as vitórias nas
partidas”, afirma.

Quando o assunto é pontua-
ção, o nome Tandara sempre está
envolvido. Mesmo tendo perdi-
do duas rodadas em função de
estar em recuperação após ter
contraído Covid-19, a oposta
osasquense não saiu do top 10

nesse quesito. A camisa 16 é a
terceira maior pontuadora na
média por sets, com 4,36 acer-
tos. “Estou recuperada, libera-
da para treinar e com muita
vontade de voltar a jogar”, ga-
rante a Pitbull de Osasco. Gabi
Cândido também se destaca.
Com 127 acertos, ela ocupa a
sexta posição em números ab-
solutos. A ponteira ainda é a
quarta melhor sacadora, com
11 aces.

Roberta é a sacadora mais
eficiente do time do Osasco
São Cristóvão Saúde. Com 14
aces, a levantadora é vice-líder
em pontos nesse fundamento e
a terceira colocada em média
por sets, com 0,4. Página 6

A Petrobrás reajustou em 5%
o valor da gasolina e em 4% o
óleo diesel S10 e S500. O anún-
cio foi feito ontem pela estatal,
com vigência a partir desta ter-
ça-feira (29).

Com a medida, o preço mé-
dio da gasolina da Petrobras ven-
dida para as distribuidoras aumen-
tou R$ 0,09 e passou a R$ 1,84
por litro. No acumulado do ano,
houve redução de 4,1% no preço

Gasolina sobe 5% para as
distribuidoras

da gasolina. Segundo a estatal, em
2020 foram feitos 41 reajustes
nesse combustível, sendo 20 au-
mentos e 21 reduções no valor.

Para o óleo diesel, o valor
para as distribuidoras aumentou
R$ 0,08, chegando a R$ 2,02 por
litro. O diesel acumula queda de
13,2 % no ano, em um total de
32 reajustes, com 17 aumentos
e 15 reduções no valor. (Agen-
cia Brasil)

Brasil e Reino Unido assinam
cooperação sobre inovação

digital Página 4

Carta pela vida traz
recomendações do Centro de

Contingência de SP
O Governo de São Paulo di-

vulgou na terça-feira (29) uma
carta assinada pelo Centro de
Contingência do Coronavírus do
Estado de São Paulo com orien-
tações de especialistas quanto
aos cuidados que devem ser to-

mados para evitar a disseminação
do coronavírus em meio a novo
crescimento da pandemia. O to-
tal de novos casos registrados em
dezembro é seis vezes maior do
que em comparação à soma dos
três primeiros meses.   Página 2
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Lembre sempre de lavar as mãos

O Governo de São Paulo di-
vulgou na terça-feira (29) uma
carta assinada pelo Centro de
Contingência do Coronavírus do
Estado de São Paulo com orien-
tações de especialistas quanto
aos cuidados que devem ser to-
mados para evitar a dissemina-
ção do coronavírus em meio a
novo crescimento da pandemia.

O total de novos casos regis-
trados em dezembro é seis ve-
zes maior do que em compara-
ção à soma dos três primeiros
meses da pandemia. O número
de mortes é 60% superior ao
total de vítimas fatais entre mar-
ço e maio.

“Boa parte das pessoas que
transmitem o coronavírus é as-

sintomática, por isso festas, en-
contros sociais e aglomerações
devem ser evitados neste mo-
mento. A ação consciente de to-
dos neste período do ano é par-
te vital na contenção da propa-
gação do vírus”, defendem os
especialistas, em trecho do do-
cumento divulgado.

O Centro de Contingência do
Coronavírus do Estado de São
Paulo é formado por 20 especi-
alistas, entre médicos, cientis-
tas, professores, epidemiologis-
tas e infectologistas das redes
pública e privada. Desde feverei-
ro, o grupo monitora o cenário
epidemiológico do estado e atua
junto ao Governo de São Paulo
nas decisões para frear a disse-

minação do coronavírus.
Uma das medidas indicadas

foi permitir o funcionamento
apenas de serviços essenciais no
próximo final de semana (dias 1,
2 e 3) em todo o estado, com o
objetivo de conter o número de
internações e óbitos.

Os especialistas também
destacam a importância das me-
didas de proteção como manter
as mãos limpas, uso de máscara
e álcool em gel e respeito ao dis-
tanciamento social.

“ A situação atual exige que
redobremos os esforços em fa-
vor do bem coletivo. A vacina
está próxima, mas enquanto ela
não chega a única forma de pre-
venção depende de cada um de
nós. Mais do que nunca é preci-
so do envolvimento e solidarie-
dade de todos”, reforça o Cen-
tro de Contingência do Corona-
vírus em trecho da carta.

Leia a íntegra do documen-
to:

CARTA PELA VIDA
O Centro de Contingência do

Coronavírus do Estado de São
Paulo é formado por uma equi-
pe de 20 especialistas, entre
médicos, cientistas, professo-
res, epidemiologistas e infecto-
logistas, que diariamente acom-
panham o cenário epidemiológi-
co da Covid-19 e atuam em con-
junto com o Governo do Estado
de São Paulo com o objetivo pri-
mordial de salvar vidas.

Os números de casos, inter-
nações e óbitos por Covid-19 no
mês de dezembro apontam um
crescimento da pandemia no
Estado. A transmissão da doen-
ça retornou com força. O total
de novos casos de coronavírus
registrado no mês já é seis ve-
zes maior do que em compara-
ção à soma dos três primeiros

meses da pandemia. O número
de mortes é 60% superior ao
total de vítimas fatais entre mar-
ço e maio.

Com o intuito de conter a
disseminação do vírus e, por
consequência, o número de in-
ternações e óbitos, o Centro de
Contingência indicou medidas
de reforço da quarentena em
todo o estado. No próximo final
de semana (dias 1, 2 e 3) apenas
os serviços essenciais funciona-
rão. Esta é mais uma ação que
busca reduzir a circulação do ví-
rus e controlar a pandemia.

O Centro de Contingência e
a Secretaria da Saúde do Estado
de SP reforçam a importância da
manutenção das medidas de pro-
teção, como:

1 – Uso de máscaras;
2 – Respeito ao distancia-

mento social;
3 – Lavar as mãos com água

e sabão;
4 – Uso de álcool gel;
5 – Evitar aglomerações.
É fundamental que essas

medidas sejam adotadas por to-
dos, sem exceção, em um esfor-
ço coletivo para salvar vidas.

Boa parte das pessoas que
transmitem o coronavírus é as-
sintomática, por isso festas, en-
contros sociais e aglomerações
devem ser evitados neste mo-
mento. A ação consciente de to-
dos neste período do ano é par-
te vital na contenção da propa-
gação do vírus.

A situação atual exige que
redobremos os esforços em fa-
vor do bem coletivo. A vacina
está próxima, mas enquanto ela
não chega a única forma de pre-
venção depende de cada um de
nós. Mais do que nunca é preci-
so do envolvimento e solidarie-
dade de todos.

Adolescentes têm piora na alimentação
e aprendizado durante pandemia

A Unicamp, a Fundação
Oswaldo Cruz e a Universidade
Federal de Minas Gerais
(UFMG) acabam de divulgar os
dados da pesquisa Convid Ado-
lescentes – Pesquisa de Com-
portamentos realizada em par-
ceria pelas três instituições. Fo-
ram investigadas as mudanças
nas atividades de rotina, nos es-
tilos de vida, nas relações com
familiares e amigos, nas ativida-
des escolares, nos cuidados à
saúde, e no estado de ânimo de
9.470 adolescentes com idade
de 12 a 17 anos do Brasil decor-
rentes da pandemia de Covid-19.
A pesquisa aconteceu de 27 de
junho a 17 de setembro de 2020.

O percentual de adolescentes
que tiveram diagnóstico de Co-
vid-19 foi de 3,9%. Na compara-
ção por sexo, o percentual para o
sexo masculino foi de 4,3% e
para o feminino de 3,6%. Na
comparação por faixa etária, o
percentual de adolescentes que
tiveram diagnóstico de Covid-19
foi de 4,9% entre os de 16 a 17
anos e de 3,5% entre os de 12 a
15 anos. Diferenças por região
também foram encontradas. O
percentual de diagnóstico de co-
vid-19 variou de 2,1% na Região
Sul a 6,1% na Região Norte.

A grande maioria dos adoles-
centes (71,5%) aderiu às medi-
das de restrição social, com
25,9% em restrição total e
45,6%, em restrição intensa, sa-
indo só para supermercados, far-
mácias ou casa de familiares.
Considerando a restrição inten-
sa e a total restrição de contatos
com outras pessoas, a maior pro-
porção ocorreu na Região Sul,
de 74,1%, enquanto o menor
percentual ocorreu no Norte
(66,1%). Diferenças foram en-
contradas por faixa de idade.
Enquanto os mais novos aderi-
ram em maior proporção à res-
trição social total (27,0%), os
mais velhos mostraram maior
proporção de adesão à restrição
social intensa (50,7%).

No total da amostra, 30%
achou que a sua saúde piorou
durante a pandemia. Diferenças
foram encontradas por sexo e
faixa de idade, com as meninas
relatando maior proporção de

piora do estado de saúde
(33,8%) do que os meninos
(25,8%), e os adolescentes mais
velhos (37,0%) do que os mais
novos (26,4%).

Estado de ânimo
“O percentual de adolescen-

tes que relataram piora na quali-
dade do sono durante a pandemia
foi de 36,0%, sendo que 23,9%
começaram a ter problemas com
o sono e 12,1% relataram que
tinham problemas e eles piora-
ram. A qualidade do sono foi
mais afetada entre as meninas, e
nos adolescentes com 16 a 17
anos, em relação aos mais no-
vos”, comenta a pesquisadora da
Faculdade de Ciências Médicas
da Unicamp, Margareth Guima-
rães Lima.

O relato de sentir-se isola-
do dos amigos foi observado em
32,8% dos adolescentes; 22,4%
referiu sentimento de isolamen-
to na maioria das vezes e 10,4%
sempre teve esse sentimento
durante o período. Sentir-se iso-
lado foi mais frequente entre as
meninas, em relação aos meni-
nos, e entre os adolescentes
mais velhos quando comparados
aos mais novos.

De acordo com a pesquisa,
grande proporção de adolescen-
tes que se sentiram tristes na
maioria das vezes ou sempre foi
encontrada (31,6%). O relato de
tristeza, na maioria das vezes
ocorreu em 22,4% dos adoles-
centes e 9,2% se sentiu sempre
triste durante a pandemia. O per-
centual de sentimento de triste-
za foi duas vezes maior nas me-
ninas. Entre elas, 27,7% se sen-
tiram sempre tristes. O relato do
sentimento de tristeza na maio-
ria das vezes ou sempre foi mai-
or entre os adolescentes mais
velhos (38,3%) do que entre os
mais novos ( 29,6%).

“Sentir-se preocupado, ner-
voso ou mal-humorado foi rela-
tado por 48,7% dos adolescen-
tes, na maioria das vezes ou sem-
pre. Entre as meninas, o percen-
tual foi de 61,6%. Os adolescen-
tes de 16 a 17 anos de idade re-
lataram esse sentimento mais
frequentemente (55,3%) do que
os de 12 a 15 anos (45,5%).
Cerca de um quinto dos adoles-

centes (19,3%) sentiu sempre
preocupação, nervosismo, ou
mau-humor, 27,7% das meninas
e 10,8% dos meninos”, aponta
Margareth.

Alimentação e atividade
física

O consumo de alimentos
não saudáveis em dois dias ou
mais por semana aumentou du-
rante a pandemia: 4% para pra-
tos congelados e 4% para os
chocolates e doces. Destaca-se
o maior consumo de doces e
chocolates entre as meninas.
Durante a pandemia, 58,1% das
adolescentes consumiram doces
em 2 dias ou mais por semana.
Já o padrão de consumo de ali-
mentos saudáveis, tais como
frutas e hortaliças, foi similar
antes e durante a pandemia.

“Chama a atenção que mais
de 40% não praticaram ativida-
de física por 60 minutos em ne-
nhum dia da semana durante a
pandemia. O percentual de jo-
vens que não faziam 60 minutos
de atividade física em nenhum
dia da semana antes da pandemia
era de 20,9% e passou a ser de
43,4%. A prática de 60 minutos
de atividade física em cinco ou
mais dias semanais diminuiu em
torno de 13 pontos percentuais,
de 28,7 para 15,7%”, alerta a
pesquisadora da Unicamp.

Durante a pandemia, mais de
60% dos adolescentes relataram
ficar por mais de 4 horas em
frente às telas de computador,
tablet ou celular. Entre os ado-
lescentes de 16-17 anos, o per-
centual alcança 70%. O tempo
sedentário aumentou de cerca de
duas horas durante a pandemia.
O tempo que os adolescentes
costumavam ficar sentados as-
sistindo televisão ou jogando
videogame aumentou de 3 horas
e 20 minutos, antes da pandemia,
para 5 horas e 3 minutos, duran-
te a pandemia.

Ensino a distância
Muitas dificuldades em

acompanhar as aulas de ensino à
distância foram citadas pelos
adolescentes: 59% relataram
falta de concentração, 38,3%
falta de interação com os pro-
fessores, 31,3% falta de intera-
ção com amigos. As meninas

relataram maior dificuldade em
acompanhar as aulas, principal-
mente com relação à falta de
concentração e falta de intera-
ção com professores. Enquanto
10,7% dos meninos não teve
nenhuma dificuldade, o percen-
tual foi de 6,9% entre as meni-
nas. Entre os adolescentes de
16-17 anos, 65,5% citaram fal-
ta de concentração como difi-
culdade para acompanhar as au-
las à distância.

Em relação ao entendimen-
to do conteúdo das aulas de en-
sino à distância, 47,8% dos ado-
lescentes relataram estar enten-
dendo pouco (51,3% das meni-
nas e 44,1% dos meninos), e
15,8% disseram não estar enten-
dendo nada (17,4% das meninas
e 14,1% dos meninos). Os mais
velhos têm mais dificuldades no
entendimento doØ conteúdo das
aulas à distância. Apenas 1 em
cada 4 adolescentes de 16-17
anos relatou estar entendendo
tudo ou quase tudo das aulas pre-
senciais.

Convid Adolescentes –
Pesquisa de Comportamentos

A pesquisa foi realizada por
meio de um questionário auto-
preenchido pelo adolescente
por meio de celular ou compu-
tador com acesso à internet, após
autorização do responsável. To-
das as respostas foram anônimas
e sem qualquer outro tipo de
identificação dos participantes.
O convite aos participantes foi
feito por um procedimento de
amostragem em cadeia. Na pri-
meira etapa, os pesquisadores
do estudo escolheram pais de
adolescentes de diferentes esta-
dos brasileiros para iniciarem o
processo.

Após preencher o questioná-
rio, os adolescentes convidavam
outros jovens pelas redes soci-
ais, compondo a cadeia de recru-
tamento. Adicionalmente, a
equipe de coordenação da pes-
quisa entrou em contato com
escolas públicas e privadas, e
secretarias estaduais e munici-
pais de educação, por meio de
e-mail institucional. As institui-
ções que aderiram à pesquisa
enviaram os questionários ele-
trônicos para os alunos.

Colaboradores do Hospital de
Presidente Prudente levam Natal a

pacientes internados
Para trazer carinho e espe-

rança de dias melhores aos pa-
cientes internados com COVID-
19, os colaboradores do Hospi-
tal Regional de Presidente Pru-
dente prepararam um café espe-
cial para os pacientes das enfer-
marias Covid e pediátricas.

Lanche natural, suco, bolo de
chocolate, brigadeiro e amor.
Esses foram os itens que com-
puseram o café da manhã desses
pacientes neste 24 de dezembro
de 2020 tão atípico.

Para a doméstica Sueli Soa-
res, 49, que está internada há 12
dias e mora em Anhumas, ges-
tos como esse trazem conforto

e força para superar essa doen-
ça. “Queria estar com a família,
mas esse carinho me deixou
muito feliz. É um conforto para
a gente, né? Não só o café, mas
o carinho da equipe em todos
esses dias de internação. Espe-
ro que todos os pacientes inter-
nados se recuperem logo e ga-
nhem esse presente que é a
cura”, comenta.

Já a cozinheira Joseli Regi-
na, 42, internada há 16 dias e na-
tural de Presidente Prudente, esse
carinho trouxe o clima de natal,
recheado de esperança, para esse
momento de angústia. “Eu me
senti muito especial. É triste pas-

sar o natal longe da família, mas
a equipe está nos tratando como
se fôssemos da família. E isso
nos dá esperança de que logo va-
mos receber nosso maior presen-
te que é a cura dessa doença”.

Papai Noel na pediatria
O sorriso no rosto das cri-

anças internadas na pediatria do
HR foi instantâneo com a che-
gada do Papai Noel Arthur Alves.
Ele que é técnico eletrotécnico
do hospital há 3 anos, topou o
desafio de se vestir como o Bom
Velhinho e levar alegria para a
criançada neste natal.

Com seu trenó e máscara a
postos, Arthur e a equipe da pe-

diatria entregou kits com vesti-
dos, bolsas, ursos de pelúcia,
brinquedos e pijamas. Todos os
itens foram doados pelos volun-
tários do projeto Corrente de
Amor e pelo Fundo Social de
Presidente Prudente e devida-
mente higienizado antes de ser
entregue aos pacientes.

“Recebi o convite da equipe
da pediatria e quando vesti a roupa
e vi o sorriso no rosto de cada cri-
ança que entregamos os presen-
tes foi uma grande alegria. Toda
criança espera algo a mais no na-
tal, e acredito que essa simples
atitude, pode marcar a vidas des-
ses pequenos”, destaca Arthur.

CESAR
 NETO

  www.cesarneto.com

cesar@cesarneto.com 

MÍDIAS
A coluna de política do jornalista  Cesar Neto  é publicada

diariamente na imprensa (São Paulo - Brasil) desde 1993. Na
Internet desde 1996,  www.cesarneto.com  recebeu Medalha
Anchieta (Câmara paulistana) e Colar de Honra ao Mérito (As-
sembleia paulista). Twitter  @cesarnetoreal ... Email
cesar@cesarneto.com

.
CÂMARA  (SÃO PAULO)
Mesa Diretora a ser eleita em 1º janeiro 2021, após a pos-

se, terá o vereador Milton Leite (DEM eleito Presidente e a
vereadora Rute Costa, recém-filiada ao PSDB, assumindo a 1ª
vice. Se O PT, assim como na Assembleia (SP), mantiver a 1ª
Secretaria, a vereadora Juliana Cardoso tá na pista

.
PREFEITURA  (SÃO PAULO)
Nenhuma grande novidade no Secretariado do reeleito Bru-

no Covas. Em tempo : a continuidade do Edson Aparecido na
Saúde a coluna já tinha antecipado desde antes do 1º turno. Quan-
to ao vereador - agora eleito vice-prefeito - Ricardo Nunes
(MDB), tá auxiliando no plano de governo

.
ASSEMBLEIA  (SÃO PAULO)
Em 2020, a pandemia do Covid 19 perdeu pro aparente as-

sédio sexual do deputado Fernando Cury (CIDADANIA ex-PPS)
- em plenário - sobre a colega Isa Penna (PSOL). E Campos
Machado, dono paulista do PTB fez o que até os arcanjos duvi-
davam : mudou-se pro AVANTE (ex-PT do B)

.
GOVERNO  (SÃO PAULO)
Rodrigo Garcia (DEM ex-PFL) recupera-se do mutante

Corona vírus (Covid 19). Além das medicações, tá isolado da
família. Agora, tanto o João Doria (PSDB liberal de centro)
como seu vice tiveram a infecção. Ainda assim há expectativa
de que poderão tomar a vacina Coronavac (Butantã)

.
CONGRESSO  (BRASIL)
Quem ainda tem memória, deve lembrar que traições nas

votações acontecem, muito por conta do voto secreto. Por isso,
o MDB do ex-Presidente Temer e do deputado federal (SP)
Baleia Rossi precisará ‘dar os anéis’ do Senado pra manter a
mão na Mesa Diretora da Câmara dos Deputados

.
PRESIDÊNCIA  (BRASIL)
Bolsonaro descansa no litoral paulista, lembrando o que

aconteceu em 2005, quando era deputado federal e o eleito à
presidência da Câmara Federal foi o então colega de ‘baixo clero’
Severino Cavalcante (PROGRESSISTAS / ex-ARENA). Derro-
taram o candidato do Lula, Luiz Greenhalgh (SP)

.
PARTIDOS  (BRASIL)
O PT tinha 90 deputados em 2005, quando o advogado do

Lula - nos tempos de sindicalista - e então deputado federal
(SP) Luiz Greenhalgh  perdeu pro deputado Severino Cavalcan-
ti, do ‘baixo clero’ junto com o então colega Bolsonaro. Além
da derrota, o PT acabou ficando de fora ...

.
POLÍTICOS  (BRASIL)
... da Mesa Diretora que foi eleita. O partido do Severino

(hoje PP / PROGRESSISTAS / ex-ARENA dos governos mili-
tares) chegou a enfrentar uma pretensa candidatura do então
deputado federal Bolsonaro (então no PFL hoje DEM), uma
vez que a eleição só foi consolidada num 2º turno

.
HISTÓRIAS
Pras mulheres, não há muito o que comemorar em relação

aos 90 anos da Ordem dos Advogados do Brasil. Apesar do cres-
cimento delas nas profissões que exigem o curso de Direito,
até uma juíza foi assassinada dia destes. O crime foi cometido
pelo ex-marido perante as filhas pequenas
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Vacina da AstraZeneca
não está pronta para
aprovação rápida na

Europa
A Agência Europeia de Medicamentos (EMA) provavelmen-

te não conseguirá aprovar a vacina contra covid-19 desenvolvida
pela farmacêutica AstraZeneca e pela Universidade de Oxford
em janeiro, disse seu vice-diretor-executivo, Noel Wathion.

“Eles ainda nem nos enviaram uma solicitação”, disse Wathi-
on em uma entrevista ao jornal belga Het Nieuwsblad publicada
na terça-feira (29).

As agências reguladoras da Europa só receberam algumas
informações sobre a vacina, disse ele.

“Nem mesmo o suficiente para justificar uma licença de co-
mercialização condicional”, disse Wathion. “Precisamos de da-
dos adicionais sobre a qualidade da vacina. E depois disso, a
empresa tem que fazer uma solicitação formal.”

Isto torna “improvável” uma aprovação já ser concedida no
mês que vem, segundo Wathion.

Não foi possível obter comentários da EMA.
Na semana passada, a AstraZeneca disse à Reuters que sua

vacina contra Covid-19 deve ser eficiente contra a nova variante
do coronavírus, acrescentando que estudos estão sendo feitos
para investigar plenamente o impacto da mutação.

A farmacêutica apresentou um pacote de dados completos de sua
vacina à agência reguladora de medicamentos do Reino Unido, disse
o ministro da Saúde britânico, Matt Hancock. (Agencia Brasil)

Biden diz que assessores
de Trump atrapalham
equipe de transição

O governo de Cuba anunciou que irá permitir a entrada de me-
nos voos oriundos dos Estados Unidos e de vários outros países a
partir de 1º de janeiro devido a um aumento no número de casos
de coronavírus desde que abriu os aeroportos em novembro.

Cubanos que vivem fora do país e retornaram para visitar fa-
miliares, ou que voltaram de viagens de compras, espalharam o
vírus para parentes e outras pessoas ao quebrarem suas quarente-
nas, afirmou o governo.

México, Panamá, Bahamas, Haiti e República Dominicana
também estão na lista. O governo não disse quantos voos por dia
seriam permitidos.

O Ministério da Saúde cubano reportou 3.782 casos de co-
vid-19 desde 1º de novembro até 23 de dezembro, dos quais
71,5% eram de visitantes ou de contatos diretos.

O governo disse em um anúncio que o famoso resort de praia
de Varadero havia recebido 69 mil turistas estrangeiros durante
o mesmo período sem que acontecesse um surto da doença.

Cuba atualmente testa seus visitantes na chegada e novamen-
te após cinco dias se eles não estiverem se hospedando em ho-
téis. A partir do dia 10 de janeiro, os turistas também irão preci-
sar demonstrar um teste negativo feito 72 horas antes da chega-
da no país. (Agencia Brasil)

Covid-19 leva Cuba a
reduzir voos dos EUA e

de outros países

O presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, disse que
muitas das agências de segurança do país foram “esvaziadas” no
governo do presidente Donald Trump e que a falta de informação
que deveria ser providenciada à equipe de transição pelo gover-
no que está de saída era “irresponsável”.

“Nós encontramos alguns bloqueios da liderança política no
Departamento de Defesa e no Gabinete de Administração e Or-
çamento”, disse Biden, após uma reunião com sua equipe de po-
lítica externa na segunda-feira (28).

“Agora nós não estamos conseguindo toda a informação que
precisamos do atual governo em importantes áreas de segurança
nacional. Não é nada menos do que irresponsabilidade, na minha
opinião”, acrescentou o democrata.

Após a vitória de Biden sobre Trump nas eleições do dia 3 de
novembro, a equipe do democrata começou a se reunir com au-
toridades do governo apenas no fim de novembro para coordenar
a transição de poder. Trump, que é do Partido Republicano, se
recusa a admitir a derrota e seu governo apenas autorizou a cola-
boração com Biden no dia 23 de novembro.

Biden toma posse no dia 20 de janeiro. No início do mês, a
equipe de Biden disse ter encontrado resistência a pedidos de infor-
mação de algumas das autoridades do Pentágono. (Agencia Brasil)

A população que procurou
trabalho e não encontrou no tri-
mestre encerrado em outubro
cresceu para 14,1 milhões,
7,1% a mais que nos três meses
finalizados em julho. Os dados
fazem parte da Pesquisa Nacio-
nal por Amostra de Domicílios
(PNAD), divulgada na terça-fei-
ra (29), no Rio de Janeiro, pelo
Instituto Brasileiro de Geogra-
fia e Estatística (IBGE).

A alta acrescentou 931 mil à
população desocupada e fez a
taxa de desocupação aumentar
0,5 ponto percentual, chegando
a 14,3%.

Segundo o IBGE, a popula-
ção ocupada também cresceu no
trimestre encerrado em outubro,
chegando a 84,3 milhões. Esse
contingente representa 48% das
cerca de 175 milhões de pesso-
as em idade de trabalhar no país.

Além da desocupação, o ins-
tituto mede a subutilização da
força de trabalho, que considera
também pessoas que estavam
disponíveis e gostariam de ter
trabalhado mais horas naquele
período. A taxa de subutilização
caiu 0,7 ponto percentual no tri-
mestre encerrado em outubro e
chegou a 29,5%, somando 32,5

milhões de pessoas.
Desalentados
Ainda segundo a pesquisa, a

população desalentada permane-
ceu em 5,8 milhões de pessoas,
sem alterações significativas em
relação ao trimestre anterior. Os
desalentados são os trabalhadores
desempregados que desistiram de
procurar emprego e não são inclu-
ídos na taxa de desocupação.

O rendimento médio real
habitual dos trabalhadores não
teve variação significativa no tri-
mestre analisado e ficou em R$
2.529, o que representa um au-
mento de 5,8% em relação ao
mesmo período de 2019. Ape-
sar disso, a massa de rendimen-
to real habitual de todos os tra-
balhadores caiu 5,3% na compa-
ração interanual e atingiu R$
207,9 bilhões.

Quatro grupamentos de ati-
vidades tiveram queda no rendi-
mento médio real habitual quan-
do o trimestre encerrado em
outubro é comparado com os
meses de maio, junho e julho:
Construção (-4,9%); Transporte,
armazenagem e correio (-6,9%);
Outros serviços (-6,8%) e Ser-
viços domésticos (-4,7%). Já na
comparação com o ano passado,

somente os trabalhadores da in-
dústria tiveram alta no rendimen-
to médio.

Carteira assinada
A pesquisa divulgada conta-

biliza 29,8 milhões de trabalha-
dores em empregos com cartei-
ra assinada no setor privado, 9,5
milhões em empregos sem car-
teira, 25 milhões de trabalhado-
res por conta própria e 4,7 mi-
lhões de trabalhadores domésti-
cos. Há ainda 3,9 milhões de
empregadores e 12 milhões de
empregados no setor público.

A taxa de informalidade avan-
çou no trimestre analisado e che-
gou a 38,8%, somando 32,7 mi-
lhões de trabalhadores. Nos três
meses encerrados em julho, a
taxa foi de 37,4%.

A população com emprego
formal no setor privado teve uma
alta de 384 mil pessoas no tri-
mestre encerrado em outubro,
em relação ao trimestre finali-
zado em julho.

Na mesma base de compara-
ção, o grupo de empregados sem
carteira assinada no setor priva-
do aumentou 9%, o que em nú-
meros absolutos representa 779
mil pessoas.

O grupo de trabalhadores por

conta própria teve a maior alta
em números absolutos, com 1,1
milhão de pessoas a mais, o que
equivale a 4,9% de aumento. Já
o de trabalhadores domésticos
não teve variação significativa.

Segundo o IBGE, o número
de trabalhadores ocupados cres-
ceu no trimestre em quatro de
dez grupamentos de atividades,
na comparação com o período
imediatamente anterior: Agricul-
tura, pecuária, produção flores-
tal, pesca e aquicultura (3,8%),
Indústria (3,0%), Construção
(10,7%) e Comércio e repara-
ção de veículos automotores
(4,4%).

Em relação a 2019, o tri-
mestre teve queda na ocupação
em oito dos dez grupamentos
analisados: Indústria (-10,6%),
Construção (-13,7%), Comér-
cio, reparação de veículos auto-
motores e motocicletas (-
11,2%), Transporte, armazena-
gem e correio (-13,4%), Aloja-
mento e alimentação (-28,5%),
Informação, Comunicação e Ati-
vidades Financeiras, Imobiliári-
as, Profissionais e Administra-
tivas (-4,0%), Outros serviços (-
20,4%) e Serviços domésticos
(-25,4%). (Agencia Brasil)

Contas públicas fecham novembro
com saldo negativo de R$ 18,2 bilhões

O Governo Central – Tesou-
ro Nacional, Banco Central e
Previdência Social – registrou
déficit primário de R$ 18,241
bilhões, em novembro, informou
na terça-feira (29) a Secretaria
do Tesouro Nacional. O resulta-
do apresentou crescimento real
(descontada a inflação) de 5,5%,
em relação a novembro de 2019.
É o maior saldo negativo para o
mês desde novembro de 2016,
quando ficou em R$ 44,324 bi-
lhões.

O déficit primário é o saldo
negativo nas contas do governo,
com despesas maiores que as

receitas, sem considerar nesse
cálculo os gastos com juros da
dívida pública.

Apesar do crescimento do
déficit, o resultado de novembro
foi melhor que a expectativa do
mercado financeiro (pesquisa
Prisma Fiscal do Ministério da
Economia), que indicava um dé-
ficit de R$ 55,1 bilhões.

“Assim como nos meses an-
teriores, o déficit observado em
novembro é influenciado pelo
aumento das despesas do Poder
Executivo decorrentes de medi-
das de combate à crise da covid-
19”, diz o relatório do Tesouro

Nacional.
No entanto, acrescenta o Te-

souro, o recolhimento em no-
vembro de parte das receitas adi-
adas no início da pandemia re-
sultou em impacto positivo no
fluxo de arrecadação. A receita
total de novembro de 2020 (R$
139,760 bilhões) cresceu 5,4%
em termos reais quando compa-
rada ao mesmo mês de 2019. A
despesa total chegou a R$
131,381 bilhões, com aumento
de 6,4%.

Resultado acumulado
De janeiro a novembro, o

déficit primário ficou em R$

699,105 bilhões, contra R$
80,428 bilhões, em igual perío-
do de 2019.

Até o mês passado, os gas-
tos com as medidas de combate
à crise causada pela pandemia de
covid-19 totalizaram R$ 487,4
bilhões.

Em 12 meses até novembro,
o déficit primário chegou a R$
732,9 bilhões, o equivalente a
9,6% do Produto Interno Bruto
(PIB). A atual projeção do gover-
no para o déficit primário é de
R$ 831,8 bilhões, cerca de
11,5% do PIB, neste ano. (Agen-
cia Brasil)

Índice que reajusta aluguéis fecha o
ano com alta de 23,14%, diz FGV

O Índice Geral de Preços –
Mercado (IGP-M) desacelerou
em dezembro, registrando alta
de 0,96%, depois de variar
3,28% em novembro. De janei-
ro a dezembro de 2020, o índi-
ce, que é usado como base para
o reajuste dos contratos de alu-
guel, acumulou alta de 23,14%.
Em dezembro do ano passado, a
taxa foi de 2,09% e a alta acu-
mulada nos 12 meses de 2019
ficou em 7,30%.

Os dados foram divulgados
na terça-feira (29) pelo Institu-
to Brasileiro de Economia da
Fundação Getulio Vargas (FGV
Ibre). O Coordenador dos Índi-
ces de Preços do instituto, An-
dré Braz, destaca que a desace-
leração ocorreu por causa da di-
minuição da pressão inflacioná-
ria no índice ao produtor por
estágios de processamento, que
cedeu em dezembro.

“As matérias-primas brutas
caíram 0,74% em dezembro. As
principais contribuições para
este movimento partiram das
commodities: soja (11,91%
para -8,93%), bovinos (7,40%

para -0,58%) e milho (21,85%
para -2,17%). Os preços da soja
e do milho seguem em alta em
bolsas internacionais e tal mo-
vimento pode limitar a magnitu-
de das quedas nas próximas apu-
rações”.

Índice de Preços ao Pro-
dutor Amplo

O principal componente do
IPG-M, o Índice de Preços ao
Produtor Amplo também desa-
celerou, registrando variação de
0,90% em dezembro, abaixo dos
4,26% de novembro. No ano, a
taxa acumulou alta de 31,63%.

Por estágios de processa-
mento, o grupo bens finais va-
riou 2,04% em dezembro e fe-
chou 2020 com alta de 15,78%.
A taxa do grupo bens intermedi-
ários passou de 4,07% em no-
vembro para 1,86% em dezem-
bro, fechando o ano em 21,38%.
Para o estágio das matérias-pri-
mas brutas, o índice caiu 0,74%
em dezembro, após alta de
5,60% em novembro, com acu-
mulado em 12 meses de
59,96%.

No mês, contribuíram para a

desaceleração no índice o pre-
ço do tomate, que caiu 30,16%,
e dos suínos, com queda de
13,41%. As principais altas fo-
ram no óleo diesel (7,80%) e nas
aves (4,96%).

Índice de Preços ao Con-
sumidor

O Índice de Preços ao Con-
sumidor (IPC) avançou 1,21%
em dezembro, depois de subir
0,72% em novembro, acumulan-
do alta de 4,81% em 2020. A
maior variação no mês ocorreu
no grupo habitação, que passou
de 0,23% em novembro para
2,11% em dezembro, com des-
taque para a taxa de eletricidade
residencial, que havia caído
0,16% em novembro e aumen-
tou 8,59% em dezembro.

No acumulado do ano, o
único grupo do IPC que apre-
sentou queda foi vestuário, que
ficou 1,32% mais barato. Já ali-
mentação aumentou 12,69% no
ano. Habitação teve alta de
4,18% em 2020, a taxa de edu-
cação, leitura e recreação subiu
5,46%, saúde e cuidados pesso-
ais cresceu 2,60% e o transpor-

te aumentou 2,21%.
As principais influências no

índice foram o preço da passa-
gem aérea, que subiu 14,62%,
e da eletricidade (8,59%). As
maiores quedas foram verifica-
das no limão (22,90%), na man-
ga (12,41%) e no tomate
(11,51%).

Índice Nacional de Custo
da Construção

Último componente do IGP-
M, o Índice Nacional de Custo
da Construção variou 0,88% em
dezembro, ante 1,29% em no-
vembro. No acumulado do ano,
o INCC fechou com alta de
8,66%.

O grupo materiais, equipa-
mentos e serviços subiu 1,76%
no mês e acumulou alta de
15,93% no ano. O índice da mão
de obra ficou em 0,06% em de-
zembro e 2,54% em 2020.

Os principais aumentos no
mês foram no grupo tubos e co-
nexões de ferro e aço (6,08%),
vergalhões e arames de aço ao
carbono (4,57%) e tijolo/telha
cerâmica (3,82%). (Agencia
Brasil)

Após dois meses seguidos
de queda, o Índice de Confian-
ça de Serviços (ICS), divulga-
do na terça-feira (29) pelo Ins-
tituto Brasileiro de Economia,
da Fundação Getulio Vargas
(FGV Ibre), subiu 0,8 ponto
em dezembro e fechou o ano
em 86,2 pontos, dez pontos
abaixo do registrado em de-
zembro de 2019. Na média
móvel trimestral, o índice caiu
0,5 ponto.

Segundo o economista Ro-
dolpho Tobler, da FGV/Ibre, o
resultado foi influenciado pela
melhora dos indicadores que
medem a situação atual, que
passou de 79,8 em novembro
para 80,7 em dezembro, e as
expectativas, que foram de
91,3 para 92 pontos.

FGV: confiança do setor de
serviços tem leve recuperação

“Apesar de favorável, é
preciso ter cautela, pois os
consumidores ainda estão bas-
tante receosos diante do au-
mento do número de casos [de
covid-19] e da incerteza em
relação a chegada da vacina no
Brasil. O cenário para os pró-
ximos meses é de continuida-
de da retomada, mas ainda
existe um grande caminho até
retornar ao nível pré-pande-
mia”, disse ele.

A pandemia de covid-19
teve forte influência nos indi-
cadores de serviços, com mí-
nimas históricas em abril de
2020. O Índice de Confiança
passou de 96,1 pontos em ja-
neiro para 51,1 em abril, o Ín-
dice da Situação Atual (ISA-S)
caiu de 91,5 para 55,5 no mes-

mo período e o Índice de Ex-
pectativas (IE-S) foi de 100,9
em janeiro para 47,3 em abril.
Desde maio, os indicadores
vêm subindo gradualmente,
porém, sem atingir os níveis
anteriores à doença se espalhar
no Brasil.

Dois horizontes temporais
Entre os componentes do

ICS, seis dos 13 segmentos
pesquisados tiveram alta nos
dois horizontes temporais na
passagem de novembro para
dezembro.

O Nível de Utilização da
Capacidade Instalada (Nuci) do
setor de serviços caiu 0,6 pon-
to percentual e ficou em
82,5% em dezembro. Na com-
paração anual, o indicador fe-
cha 2020 acima do registrado

em dezembro de 2019
(81,9%).

A leve melhora também
pode ser percebida na compa-
ração trimestral. A média do
ICS no quarto trimestre subiu
2,4 pontos em relação ao ter-
ceiro, o que representa 84,2%
de recuperação sobre o que foi
perdido no segundo trimestre
de 2020.

O setor que melhor conse-
guiu recompor as perdas do ano
foi o de transportes, com re-
cuperação de 92,6% do ICS
perdido. Os serviços prestados
às famílias tiveram a segunda
maior alta no trimestre, com
5,2 pontos, porém, o setor só
conseguiu recuperar 61,1%
das perdas do ano. (Agencia
Brasil)



Brasil e Reino Unido assinam
cooperação sobre inovação digital
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Brasil e Reino Unido assina-
ram na terça-feira (29) um me-
morando de entendimento para
impulsionar a cooperação na
área de transformação digital.
Em nota, o Ministério da Eco-
nomia explicou que o país euro-
peu passará a colaborar de for-
ma sistemática para a criação de
estratégias e a aplicação de so-
luções em prol dos serviços pú-
blicos brasileiros. 

“Na prática, a digitalização,
a transparência, a governança de
dados, a inovação e a acessibili-

dade serão enfatizadas”, disse.
O documento foi assinado

pelo secretário de Governo Di-
gital do Ministério da Economia,
Luis Felipe Monteiro, e a encar-
regada de Negócios da Embai-
xada Britânica, ministra-conse-
lheira Liz Davidson.

“O Reino Unido está nas pri-
meiras colocações nos rankin-
gs de governo digital da Organi-
zação das Nações Unidas (ONU)
e da Organização para a Coope-
ração e Desenvolvimento Eco-
nômico (OCDE) e adotou uma

estratégia bem-sucedida de cen-
tralização de canais, que foi uma
das inspirações para a constru-
ção do nosso gov.br”, ressalta
Monteiro, na nota.

Portal
O portal único do governo

federal, gov.br, reúne mais de
quatro mil serviços, sendo que
65% podem ser solicitados ape-
nas por via digital.

O memorando de entendi-
mento tem duração até março de
2023. De acordo com o Minis-
tério da Economia, entre as

ações de cooperação previstas
estão: oferecer treinamento no
campo da inovação, digitaliza-
ção, gestão pública e planeja-
mento governamental com espe-
cial ênfase em temas de gover-
nança de dados e acessibilidade;
participar do planejamento e im-
plementação de soluções con-
cretas de digitalização; e com-
partilhamento de conhecimento
mútuo no Brasil.

O Brasil já possui coopera-
ção semelhante com a Dinamar-
ca. (Agencia Brasil)

A Câmara de Comércio Ex-
terior do Ministério da Econo-
mia (Camex) prorrogou até ju-
nho de 2021 a isenção do Im-
posto de Importação para re-
médios e insumos utilizados
para produtos empregados no
combate à covid-19.

O órgão havia zerado a alí-
quota do tributo para 298 me-
dicamentos e insumos por
meio de uma decisão publica-
da pela Resolução No 17 de
2020. O prazo para a isenção
seria o dia 31 de dezembro. A
nova vigência vai até 30 de ju-
nho do ano que vem.

Covid-19: isenção de
impostos para remédios
é prorrogada até junho

Em comunicado oficial
sobre a decisão, o Ministério
da Economia disse que a me-
dida tem o intuito de ampliar
a oferta de medicamentos
com a redução de custos oca-
sionada pela retirada dos gas-
tos com o Imposto de Impor-
tação.

A resolução prorrogada
também estabeleceu que os
órgãos responsáveis pelo li-
cenciamento ou fiscalização
deem preferência e prioridade
à análise e eventual liberação
destes medicamentos ou insu-
mos. (Agencia Brasil)

Governo publica edital para
concessão de áreas de mineração
A Agência Nacional de Mi-

neração (ANM) abriu na terça-
feira (29) a 2ª Rodada de Dis-
ponibilidade de Áreas, que
oferta para concessão à inicia-
tiva privada 7.027 áreas para
pesquisa e lavra, envolvendo os
mais variados tipos de substân-
cias minerais. O prazo para ma-
nifestação de interesse termi-
na em 1º de março de 2021.

De acordo com o Ministé-
rio da Economia, a Disponibi-
lidade de Áreas busca selecio-
nar interessados em dar prosse-

guimento a projetos minerári-
os já outorgados a terceiros,
mas que retornaram à carteira
da ANM por algum motivo,
como indeferimentos de reque-
rimentos, caducidade de títulos,
abandono da jazida ou mina, de-
sistência e renúncia. Em maio
de 2020, os projetos ofereci-
dos nas rodadas entraram no
Programa de Parcerias de Inves-
timentos (PPI), “com o objeti-
vo de fomentar o desenvolvi-
mento social e econômico do
país. “

No primeiro lote, usado
como projeto piloto, foram dis-
ponibilizadas cerca de 500 áre-
as, exclusivamente para fins de
pesquisa em minerais voltados
para a construção civil, tais
como areia, brita e cascalho.
Para o governo, os resultados
superaram as expectativas, sen-
do possível, então, uma segun-
da rodada com mais de sete mil
áreas, sendo que várias já se en-
contram na fase de lavra.

Até 2018, a seleção dos in-
teressados ocorria segundo o

melhor projeto técnico. Mas o
Decreto nº 9.406/2018 intro-
duziu um novo modelo de sele-
ção, segundo o qual as áreas
devem ser objeto de oferta pú-
blica prévia pela ANM e, caso
haja dois ou mais interessados,
serão submetidas a leilão ele-
trônico, a ser decidido de acor-
do com maior valor ofertado.
Para as áreas ofertadas nesta
terça-feira, o leilão está previs-
to para ocorrer entre 8 e 15 de
março de 2021, se for o caso.
(Agencia Brasil)

A Agência Nacional de Vigi-
lância Sanitária (Anvisa) divul-
gou na noite de segunda-feira
(28) ter feito a certificação de
Boas Práticas de Fabricação da
empresa Pfizer, uma das envol-
vidas na produção da vacina con-
tra a covid-19 desenvolvida pela
Pfizer/Biontech.

O processo foi concluído no
sábado (26), após a Anvisa ter
recebido todas as informações
necessárias ao longo dos últi-
mos meses. Das quatro empre-
sas que participam na produção
de insumos para a vacina ou em
sua formulação, três já recebe-
ram a certificação. Uma ainda
não enviou as informações re-
queridas.

A certificação de boas práti-

Anvisa certifica Pfizer,
uma das produtoras

de vacina
cas é um dos pré-requisitos para
que seja autorizado o uso da va-
cina no Brasil. A verificação é
feita de duas formas: por meio
de inspeções da Anvisa ou de
relatórios de inspeção elabora-
dos por autoridades reguladoras
com equivalência regulatória à
brasileira que integrem o Esque-
ma de Cooperação de Inspeção
Farmacêutica (PIC/S, na sigla
em inglês).

No caso das vacinas desen-
volvidas pela Astrazeneca/Oxford
e Sinovac, por exemplo, técnicos
da Anvisa foram à China inspeci-
onar as instalações de fábricas
envolvidas na fabricação dos imu-
nizantes. Isso foi necessário por-
que o país asiático não integra o
PIC/S. (Agencia Brasil)

Os usuários deverão tomar
alguns cuidados ao utilizar os
QR Codes, atualmente presentes
nos processos eletrônicos de pa-
gamentos ou obtenção de infor-
mações de forma ágil, alertam
especialistas.

Criminosos estão se apro-
veitando para aplicar golpes por
meio da substituição dos QR
Codes dos estabelecimentos por
códigos fraudulentos. Assim, ao
apontar a câmera do dispositivo
para a leitura, o usuário é redi-
recionado para um endereço
com pragas virtuais, que infec-
tam o celular ou tablet.

“Ao acessar um QR Code fal-
so, o usuário poderá ter seus da-
dos roubados, possibilitando que
os criminosos apliquem vários
golpes, como o da fraude de
identidade”, disse Marcio
D’Avilla, especialista em segu-
rança digital da empresa Certi-
sign, certificadora digital.

Para evitar problemas, o usu-

Especialista alerta
sobre cuidados no uso

do QR Code
ário nunca deverá usar QR Co-
des que foram enviados de um
remetente desconhecido, por e-
mail ou mensagens instantâneas.

Após escanear o QR Code, a
pessoa deve ficar atenta ao en-
dereço ao qual está sendo dire-
cionada. Se houver erros de di-
gitação, domínios desconheci-
dos ou se o endereço estiver
encurtado, a chance de ser um
golpe é grande. Se o usuário for
levado até algum formulário,
nunca deve fornecer senhas ou
dados pessoais sensíveis.

Com os devidos cuidados,
D’Avilla ressaltou que o QR
Code é uma ferramenta importan-
te para agilizar o dia a dia dos cli-
entes e empresas. “Sem dúvida, é
uma tecnologia segura, quando
usada com os devidos cuidados.
Tanto que ele é utilizado por ins-
tituições bancárias como segun-
do fator de autenticação e como
forma de pagamento”, finalizou.
(Agencia Brasil)

Lembre sempre de lavar as mãos

Rio: STJ concede prisão domiciliar
a mais 2 investigados por propina

O presidente do Superior
Tribunal de Justiça (STJ), Hum-
berto Martins, concedeu prisão
domiciliar a mais dois investi-
gados na operação que apura
um suposto esquema de co-
brança de propina na prefeitu-
ra do Rio de Janeiro.

O magistrado estendeu os
efeitos da decisão da semana
passada em que concedeu a do-
miciliar ao prefeito do Rio,
Marcelo Crivella, para benefi-
ciar também o empresário Ade-
nor Gonçalves dos Santos e o
ex-tesoureiro da campanha de
Crivella, Mauro Macedo.

Os três foram presos em 21

de dezembro no âmbito de uma
investigação conduzida pelo
Ministério Público do Rio de
Janeiro, que apura a existência
do que chamou de QG da pro-
pina, supostamente chefiado
pelo prefeito, envolvendo cri-
mes como corrupção, pecula-
to, lavagem de dinheiro e frau-
de em licitação.

Assim como Crivella, o
empresário e o ex-tesoureiro
ficam sujeitos a uma série de
restrições, como o monitora-
mento por tornozeleira, a en-
trega de aparelhos eletrônicos
como computadores e celula-
res e proibição de contato com

terceiros e de sair de casa sem
prévia autorização.

Grupo de risco
Os dois haviam pedido a

prisão domiciliar ao STJ argu-
mentando que integram o gru-
po de risco para a covid-19 em
razão da idade avançada e de
doenças preexistentes. A soli-
citação se baseou numa reco-
mendação do Conselho Naci-
onal de Justiça (CNJ) relativa
às prisões cautelares em meio
à pandemia.

O mesmo pedido de exten-
são dos efeitos do habeas cor-
pus concedido a Crivella foi feito
pelo ex-delegado José Fernan-

do Moraes Alves, também pre-
so preventivamente em 21 de
dezembro, mas no caso dele a
solicitação foi negada. Nesse
caso, o ministro Humberto Mar-
tins julgou não haver “seu ine-
quívoco enquadramento no gru-
po de vulneráveis à covid-19”.

As decisões liminares
(provisórias) do presidente do
STJ vigoram ao menos até que
o relator original do caso, mi-
nistro Antonio Saldanha, volte
a analisar o mérito dos pedidos,
que devem ainda ser submeti-
dos aos integrantes da Sexta
Turma do tribunal. (Agencia
Brasil)

Mourão faz balanço de ações na
Amazônia e põe inovação nas prioridades

O vice-presidente Hamilton
Mourão fez um balanço da atua-
ção do governo na Amazônia
Legal desde o início de sua ges-
tão e elencou o que o aguarda ano
que vem. Segundo Mourão, em
2021 as prioridades para a re-
gião serão o monitoramento e
combate a crimes ambientais e
fundiários; fortalecimento das
agências ambientais; incremen-
to de fontes de financiamento;
regularização fundiária e orde-
namento territorial; e estímulo
à inovação e à bioeconomia.

“A Amazônia sofria com au-
sência do Estado, projetos in-
consistentes e crenças ambien-
tais equivocadas que, por anos,
foram deliberadamente planta-
das e cultivadas na mente dos
brasileiros como verdadeiras.
Por ser uma região distante e de
difícil acesso que poucas pesso-
as de fato conheciam, muitas
acabaram aceitando essas verda-
des criadas por especialistas de
suas vontades, plantadas como
“boas sementes” e cuidadosa-
mente regadas até criarem raí-

zes”, argumentou o vice-presi-
dente.

Mourão destacou a recriação
do Conselho Nacional da Ama-
zônia Legal (CNAL) em feverei-
ro deste ano e a sua atuação na
presidência do conselho.

“Com exceção do Tocantins,
visitei todos os estados da Ama-
zônia Legal para conhecer as
suas realidades, ouvir as preocu-
pações e demandas dos governa-

dores e sociedade e alinhar
ações. Apresentei a embaixado-
res estrangeiros os verdadeiros
índices brasileiros de preserva-
ção ambiental (84% da vegeta-
ção nativa na Amazônia e 66%
em todo o território nacional) e
os levei para verificar in loco a
complexidade, desafios, oportu-
nidades e projetos da região”,
destacou.

O vice-presidente ressaltou

ainda a atuação diante do Comi-
tê Interministerial sobre Mudan-
ça do Clima, com a criação da
Comissão Brasileira da Organi-
zação do Tratado de Cooperação
Amazônica como comissão per-
manente do CNAL.

Outra linha de atuação des-
tacada por Mourão foi a Opera-
ção Verde Brasil 2, realizada em
parceria com as Forças Armadas
em apoio aos órgãos de seguran-
ça e fiscalização estaduais e fe-
derais.

“Avançamos no combate a
crimes ambientais e outros ilí-
citos, obtendo resultados ex-
pressivos, como na apreensão de
madeira ilegal (187,147 m3),
embarcações (1.518), minerais
(154.050.045 kg), drogas (392
kg), tratores (261); e nos índi-
ces de desmatamento, que estão
em queda desde junho, na faixa
de 20% a 30%, com exceção de
outubro que teve um pico, mas
voltando a cair 44% em novem-
bro em relação ao mesmo perí-
odo de 2019”, afirmou. (Agen-
cia Brasil)

Termina hoje o prazo para que
candidatos, partidos políticos e
coligações que disputaram o se-
gundo turno das eleições munici-
pais retirem das ruas todas as pro-
pagandas eleitorais. A medida é
prevista em uma resolução do Tri-
bunal Superior Eleitoral (TSE),
que determina que toda propagan-
da eleitoral deva ser removida pas-
sados 30 dias das eleições. A re-
solução também determina que,
se houve danos ao local onde a pro-
paganda eleitoral foi fixada, este
deve ser restaurado.

O prazo só não vale para
Macapá, cujas eleições em pri-
meiro e segundo turnos ocorre-
ram nos dias 6 e 20 de dezem-
bro. No caso da capital amapa-
ense, os prazos para a retirada da

Termina prazo para
retirada de

propaganda eleitoral
propaganda eleitoral terminam
nos dias 5 de janeiro (30 dias
após o primeiro turno) e 19 de
janeiro de 2021 (30 dias após o
segundo turno).

Aqueles que desrespeitarem
essa determinação poderão ser
enquadrados no artigo 347 do
Código Eleitoral, que prevê pe-
nas de detenção de três meses a
um ano e pagamento de multas.

Denúncia
O cidadão pode encaminhar

a sua denúncia sobre a não reti-
rada de propaganda eleitoral para
a Justiça Eleitoral. Os Tribunais
Regionais Eleitorais contam
com meios de comunicação
com o eleitor, inclusive com ca-
nais específicos para o envio de
denúncias. (Agencia Brasil)

Os brasileiros que estão re-
tidos no Reino Unido cujos
voos de retorno ao Brasil fo-
ram cancelados por causa da
suspensão temporária de voos
internacionais procedentes ou
com passagem por aquele país,
determinada pela Portaria 648,
de 23 de dezembro, poderão
procurar o Consulado-Geral
em Londres, que prestará as
informações sobre os procedi-
mentos a serem adotados, de

Consulado em Londres orienta
brasileiros sobre retorno ao Brasil

acordo com a nota do Minis-
tério das Relações Exteriores
(MRE), divulgada na segunda-
feira (28).

O consulado ressalta que a
portaria interministerial, que
suspendeu os voos, em nada
restringe o direito dos brasilei-
ros de retornarem ao país e in-
dica a necessidade de apresen-
tação de teste negativo de co-
vid-19 e de declaração de saú-
de para chegadas ao Brasil a

partir desta quarta-feira (30).
Segundo o MRE, a declara-

ção deve também indicar as co-
nexões disponíveis em capitais
europeias para o deslocamen-
to do Reino Unido ao Brasil e
ressalta também que a repre-
sentação está atenta aos brasi-
leiros “em situação de vulne-
rabilidade, aos quais oferece
toda a assistência possível”.

Informações
Para mais informações ou

em caso de dúvidas, contate o
Consulado-Geral do Brasil em
Londres, cujo endereço eletrô-
nico é
assist.cglondres@itamaraty.gov.br.
No Brasil, o plantão consular
do Ministério das Relações Ex-
teriores está à disposição no se-
guinte sítio eletrônico: http://
www.portalconsular.itamaraty.gov.br/
sem-categoria/nucleo-de-as-
sistencia-a-brasileiros. (Agen-
cia Brasil)



EDITAL DE CONVOCAÇÃO
A FEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TAEKWON-DO ITF (FBT) - Vem por meio deste,
através do seu presidente, CONVOCAR todos os membros e filiados para reunirem
em AGO, no dia 31 de janeiro de 2.021, domingo, às 9h30 em primeira chamada, e às
10h00 em segunda chamada, nos termos do Estatuto em vigor, na Rua Martim
Francisco, 401 sobreloja – Vila Buarque / São Paulo (SP). Com fins específicos de
deliberar sobre os assuntos da “ordem do dia”: a) Julgar as contas e os relatórios dos
exercícios de 2017, 2018, 2019 e 2020; b) Previsão orçamentária para 2021; c) Eleição
e posse do Presidente, do Vice Presidente e Diretoria; d) Eleição e posse dos Membros
do Conselho Fiscal; e) Eleição e posse dos Membros do Tribunal de Justiça Desportiva;
f) Mudança de endereço e Alteração do Art. 3º do Estatuto. São Paulo, 30 de dezembro
de 2020. Raul Hector Sanchez – Presidente

Travessia Securitizadora de Créditos Financeiros V S.A.
CNPJ/ME Nº: 32.023.336/0001-66 - NIRE: 35.300.528.085

Edital de Convocação para Assembleia Geral de Debenturistas da 2ª (Segunda) Emissão de Debêntures 
Simples, não Conversíveis em Ações, da Espécie Subordinada, em 2 (Duas) Séries, para Colocação Privada, 

da Travessia Securitizadora de Créditos Financeiros V S.A. 
A Travessia Securitizadora de Créditos Financeiros V S.A., inscrita no CNPJ/ME sob o nº 32.023.336/0001-66 (“Emissora”), 
pelo presente edital de convocação, nos termos da Cláusula 7.3. da Escritura Particular da 2ª (segunda) Emissão de 
Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Subordinada, em 2 (duas) Séries, para Colocação Privada, da 
Travessia Securitizadora de Créditos Financeiros V S.A., celebrado em 23 de novembro de 2019, conforme aditada de tempos 
em tempos (“Escritura de Emissão de Debêntures”), entre a Emissora, Pobre Juan Restaurante Grill Ltda. (CNPJ nº 
06.276.203/0001-91), Sociedade Grand Vivant Participações S.A. (CNPJ nº 09.515.562/0001-42), Pobre Juan Restaurante 
Grill Ltda. (2) (CNPJ nº 06.276.203/0002-72), Pobre Juan Restaurante Grill Ltda. (3) (CNPJ nº 06.276.203/0003-53), Pobre 
Juan Restaurante Grill Ltda. (4) (CNPJ nº 06.276.203/0004-34), Sociedade Grand Vivant Participações S.A. (CNPJ nº 
09.515.562/0001-42), PJ PB Restaurante Grill Ltda. (CNPJ nº 19.248.260/0001-09), Pobre Luis Restaurante Grill Ltda. (CNPJ 
nº 13.127.098/0001-94), Restaurante e Grill Valgol Ltda. (CNPJ nº 15.069.120/0001-12), Mirador PJ Restaurante Grill Ltda. 
(CNPJ nº 16.745.934/0001-92), Marrob Restaurante Grill Nordeste Ltda. (CNPJ nº 15.607.702/0001-05), Restaurante e Bar 
Melfer Ltda. (CNPJ nº 15.544.867/0001-85), Restaurante e Bar Melfer Ltda. (CNPJ nº 15.544.867/0002-66), Cristiano Petrus 
Melles (CPF nº 032.236.516-32) (em conjunto, os “Fiadores”) e Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., na 
qualidade de agente fi duciário dos debenturistas (“Agente Fiduciário”, “Debêntures” e “Emissão”, respectivamente), 
convoca os Srs. titulares das Debêntures (“Titulares de Debêntures” ou “Debenturistas”), a reunirem-se em Assembleia 
Geral de Debenturistas (“Assembleia”), a realizar-se no dia 06 de janeiro de 2021, às 15 horas. Nos termos da Instrução CVM 
nº 625, de 14 de maio de 2020 (“ICVM 625”), a Assembleia será realizada exclusivamente por vídeo conferência 
online, conforme instruções descritas abaixo, para deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: (i) Alteração das datas 
de pagamento de amortização de principal e da remuneração das CCB que lastreiam as Debêntures e, consequentemente, 
a alteração das datas de pagamento de amortização do Valor Nominal Unitário e dos Juros Remuneratórios das Debêntures, 
conforme novo cronograma a ser discutido e aprovado em Assembleia (“Repactuação”); (ii) Fixação e pagamento de prêmio 
pela Repactuação devido aos Debenturistas (Waiver fee), a ser discutido e aprovado em Assembleia; (iii) Alteração dos 
eventos de liquidação antecipada parcial ou total e/ou amortização extraordinária parcial ou total das CCB e, 
consequentemente dos eventos de amortização extraordinária das Debêntures, a serem discutidos e aprovados em 
Assembleia; (iv) Constituição de garantias adicionais às Obrigações Garantidas das CCB, a serem discutidas e aprovadas 
em Assembleia; (v) Contratação de assessor jurídico, a ser remunerado com os recursos decorrentes do pagamento das CCB 
e das garantias, inclusive do Fundo de Reserva, de forma a preparar ou revisar, conforme o caso, os aditamentos aos 
Documentos da Operação necessários a refl etir a implementação das deliberações da Assembleia; e (vi) Autorizar a 
Emissora, em conjunto com o Agente Fiduciário, a realizarem todos os atos necessários para a implementação das 
deliberações da Assembleia, incluindo, mas não se limitando, a celebração de aditamentos aos Documentos da Operação. 
Todos os termos empregados ou iniciados em letras maiúsculas possuem o signifi cado que lhes é conferido na Escritura de 
Emissão de Debêntures, salvo se conceituado de forma diversa no presente Edital. A Assembleia será realizada 
exclusivamente por vídeo conferência online, na plataforma https://meet.google.com, sem possibilidade de participação de 
forma presencial, sendo certo que o link de acesso à reunião será disponibilizado por correio eletrônico aos Debenturistas, 
previamente à realização da Assembleia, àqueles que enviarem solicitação por correio eletrônico para 
ri@grupotravessia.com.br e agentefi duciario@vortx.com.br, com até 2 (dois) dias de antecedência à data 
marcada para a realização da Assembleia, juntamente com cópias dos documentos de identifi cação e, conforme o 
caso, comprovação de poderes para representar Debenturistas devidamente assinados ou com certifi cação digital de 
assinaturas ou por meio de assinatura eletrônica via Docusign ou plataforma equivalente, conforme o caso, em conformidade 
com o Decreto nº 10.278 de 18 de março de 2020. Os Debenturistas deverão acessar o link de acesso a reunião com ao 
menos 15 (quinze) minutos de antecedência à data de realização da Assembleia, identifi car-se em seu acesso com o nome 
completo, conforme documentação previamente apresentada à Emissora, de forma que a Emissora possa identifi car e 
permitir o acesso e participação à reunião. A Assembleia será integralmente gravada. O registro em ata dos Debenturistas 
presentes poderá ser realizado pelo presidente de mesa e o secretário, cujas assinaturas serão realizadas por meio de 
assinatura eletrônica ou certifi cado digital via Docusign ou plataforma equivalente, sem prejuízo, os Debenturistas 
presentes à Assembleia deverão formalizar a assinatura de presença por meio de assinatura eletrônica ou certifi cado digital 
via Docusign ou plataforma equivalente, se assim solicitado pela Emissora ou pelo Agente Fiduciário.

São Paulo, 23 de dezembro de 2020. 
Travessia Securitizadora de Créditos Financeiros V S.A.

ALPHAVILLE S.A.
Companhia Aberta - CNPJ/ME: 16.811.931/0001-00 - NIRE: 35.300.442.296

Edital de Convocação da Assembleia Geral Extraordinária
O Conselho de Administração da Alphaville S.A. (“Companhia”), por seu Presidente, Sr. Ricardo Leonel Scavazza, convida os 
Senhores Acionistas da Companhia para se reunirem na assembleia geral extraordinária a ser realizada às 9:30 horas do dia 
28 de janeiro de 2021 (“Assembleia”), de modo exclusivamente virtual, através do sistema eletrônico Microsoft Teams, a fi m 
de deliberarem sobre as seguintes matérias da ordem do dia: (1) deliberar sobre a alteração do Estatuto Social da Companhia, 
mediante a inclusão da Seção IV e de novos artigos 26 e 27, com a consequente renumeração dos artigos subsequentes, de 
modo a instituir um comitê de auditoria estatutário na Companhia; (2) deliberar sobre a consolidação do Estatuto Social da 
Companhia, inclusive com a renumeração de artigos, para refl etir as alterações previstas no item acima, bem como a alteração 
do artigo 5º do Estatuto Social, para refl etir o valor do capital social e o número de ações atuais da Companhia; (3) deliberar 
sobre a caracterização dos Srs. Felipe Maffi a Queiroz Nobre e Diego Siqueira Santos, indicados para ocuparem cargos no 
conselho de administração, como conselheiros independentes; (4) se atestada a sua independência, deliberar sobre a eleição 
do Sr. Felipe Maffi a Queiroz Nobre para o cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia, como conselheiro 
independente; (5) se atestada a sua independência, deliberar sobre a eleição do Sr. Diego Siqueira Santos para o cargo de 
membro do Conselho de Administração da Companhia, como conselheiro independente; e (6) deliberar sobre a eleição do Sr. 
Antonio Fernando Checchia Wever para o cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia. Informações 
Gerais: O Manual para Participação na Assembleia e a Proposta da Administração, bem como os demais documentos 
previstos em lei e na regulamentação aplicável, estão à disposição dos acionistas na sede da Companhia, na Cidade São Paulo, 
Estado de São Paulo, na Avenida Dra. Ruth Cardoso, 8.501, 3º andar, Pinheiros, CEP 05.425-70, na página de Relações com 
Investidores da Companhia (https://www.alphavilleurbanismo.com.br/ri), na página da Comissão de Valores Mobiliários (www.
cvm.gov.br) e na página da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (www.b3.com.br). Poderão participar da Assembleia ora convocada 
os acionistas titulares de ações emitidas pela Companhia, por si, seus representantes legais ou procuradores, nos termos do 
artigo 126 da Lei da S.A. Os acionistas, além de exibirem documentos hábeis de identifi cação, deverão apresentar, na hipótese 
de representação por procuração, instrumento de mandato devidamente formalizado e assinado pelo acionista outorgante, na 
forma detalhada no Manual de Participação na Assembleia. A Assembleia será realizada de forma exclusivamente virtual, por 
meio do sistema eletrônico Microsoft Teams, com a utilização de vídeo e áudio, nos termos do Manual de Participação na 
Assembleia. Nesse sentido, não haverá possibilidade de comparecimento físico à Assembleia. Para participar da Assembleia, os 
acionistas deverão solicitar o cadastro através do endereço de e-mail ri@alphaville.com.br, juntamente com o envio da 
documentação necessária, conforme indicado acima e no Manual de Participação na Assembleia, que estabelece em maiores 
detalhes os documentos necessários ao credenciamento prévio, à participação virtual e a forma de recebimento do link de 
acesso à Assembleia. A solicitação de cadastro para participação na Assembleia deverá ser recebida pela Companhia 
impreterivelmente até o dia 26 de janeiro de 2021. A Assembleia será gravada, nos termos do Artigo 21-C, §1º, inciso III da 
ICVM 481. A Companhia não se responsabilizará por problemas de conexão que os participantes credenciados possam 
enfrentar ou outras situações que não estejam sob o controle da Companhia, tais como instabilidade na conexão com a 
internet ou incompatibilidade do sistema eletrônico com o equipamento do participante. 

São Paulo, 29 de dezembro de 2020.
Ricardo Leonel Scavazza - Presidente do Conselho de Administração

Baraúna I Participações S.A.
CNPJ/MF nº 25.106.835/0001-51 - NIRE 35.300.514.220

Ata da Assembleia Geral Extraordinária
Data/Hora/Local: 07/10/2020, às 11:00 horas, na Avenida Brigadeiro 
Faria Lima, 2601, Conj. 41/42, São Paulo/SP. Convocação/Presença: 
Dispensada, nos termos do artigo 124, § 4º da Lei 6.404/76, em vis-
ta da totalidade do capital social. Mesa: Presidente: André Oliveira 
Perosa; Secretário: Paulo Ciampolini. Ordem do Dia/Deliberações: 
“Aprovadas, por unanimidade”: (i) a conversão de 411.135 ações ordi-
nárias em ações preferenciais sem direito a voto e com prioridade no 
reembolso do capital da Companhia sem prêmio, na forma do inciso II 
do Artigo 17, da Lei 6.404/76, à razão de 1:1. A referida conversão será 
realizada na proporção da participação dos acionistas detentores de 
ações ordinárias da Companhia na presente data. (ii) Ato seguinte, 
fi ca aprovada a alteração do caput do artigo 6° do Estatuto Social da 
Companhia que passa a ter a seguinte nova redação: “Artigo 6°. O ca-
pital social é de R$ 47.450.000,00, dividido em 47.450.000 ações, sendo 
38.397.526 ações ordinárias e 9.052.474 ações preferenciais, todas nomi-
nativas e sem valor nominal. A Companhia poderá criar e emitir uma ou 
mais classes de ações preferenciais, observado o disposto neste Estatuto 
e a lei. Todas as ações da Companhia serão nominativas e sem valor no-
minal.” Encerramento: Foi autorizada a lavratura desta ata na forma 
de sumário, conforma faculta o artigo 130, §1º da Lei 6.404/76. Mesa: 
André Oliveira Perosa - Presidente; Paulo Ciampolini - Secretário. 
Acionistas: Campen Investimentos e Participações S.A. - Por: André 
Reginato e André Oliveira Perosa; Baraúna I Fundo de Investimento 
em Participações - Multiestratégia - Por: Baraúna Gestora de Recursos 
Ltda., representado por André Oliveira Perosa e Paulo Ciampolini.
JUCESP n° 539.300/20-2 em 18/12/2020.

VEGA ENGENHARIA AMBIENTAL S.A.
CNPJ nº 01.832.326/0001-48 - NIRE nº 35.300.149.939

Extrato da Ata da Assembleia Geral Extraordinária em 30.10.2020
Data, hora, local: 30.10.2020, às 09h30min, na sede social, à Avenida Gonçalo Madeira, 400 FR, térreo, sala 2, Bair-
ro Jaguaré, São Paulo/SP. Convocação: Dispensada. Presença: Totalidade do capital social. Mesa: Presidente: An-
rafel Vargas Pereira da Silva e Secretária: Célia Maria Bucchianeri Francini Vasconcellos. Deliberações Aprovadas: 
Autorizam os representantes legais da Sucursal da Companhia, localizada no Estado Plurinacional da Bolívia (“Sucur-
sal”), adotarem todas as medidas e praticarem todos os atos necessários para promover a remessa de recurso fi nan-
ceiro proveniente da apuração de lucro da Sucursal, relativo ao exercício de 2019, no valor de BOBs 33.074.930,61, 
considerando a cotação nesta data da moeda estrangeira (“Taxa de Câmbio”) no valor de R$0,836, o que correspon-
dente a R$ 27.650.641,99 para qualquer conta bancária da Companhia, bem como autorizar a celebração de qualquer 
outro documento necessário para implementação do quanto aqui disposto. Encerramento: Nada mais. São Paulo, 
30.10.2020. Mesa: Anrafel Vargas Pereira da Silva (Presidente) e Célia Maria Bucchianeri Francini Vasconcellos (Secre-
tária). Acionistas Presentes: Solví Participações S.A. (representada por Celso Pedroso e Célia Maria Bucchianeri Franci-
ni Vasconcellos). JUCESP nº 533.397/20-0 em 15.12.2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
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Consórcios registram recorde
apesar da pandemia

QUARTA-FEIRA, 30 DE DEZEMBRO DE 2020 Nacional
Jornal O DIA SP

PÁGINA 5

De janeiro a novembro, o Sis-
tema de Consórcios vendeu 1,21
milhão de novas cotas, atingin-
do um total de 2,77 milhões de
adesões. Conforme destaca a
Associação Brasileira de Admi-
nistradoras de Consórcios
(Abac), o nível de adesões su-
perou em 4,9% o volume regis-
trado nos primeiros 11 meses de
2019, que foi de 2,64 milhões,
sendo o maior atingido na últi-
ma década.

Com os negócios fechados
no período, o setor faturou R$
150,53 bilhões. A quantia ultra-
passou em 23,4% os R$ 122,01
bilhões alcançados no ano pas-
sado.

Somente em novembro, fo-
ram contabilizadas 130.650 cotas
de veículos leves, 92.640 de mo-
tocicletas, 45.350 de imóveis,
13.350 dos veículos pesados e
7.140 dos eletroeletrônicos. A
menor parcela foi a de serviços,
com 5.810 cotas.

Consorciados contemplados
No balanço dos 11 meses,

observa-se que, apesar das no-
vas cotas, houve queda na
quantidade de pessoas contem-
pladas pelos consórcios, que
conseguem adquirir o bem ou
serviço pelo que pagaram medi-
ante sorteio ou lance maior do

que o dado pelos demais mem-
bros do grupo. O acumulado no
período foi de 1,09 milhão de
consorciados contemplados,
soma 2,7% menor do que a de
2019, de 1,12 milhão.

Os créditos disponibilizados
aos contemplados cresceram
22,2%, chegando a R$ 47,01 bi-
lhões. De janeiro a novembro de
2019, o total havia sido de R$
38,47 bilhões.

A Abac informa que, em no-
vembro, o valor médio do tíque-
te subiu 29,9%, passando de R$
49,04 para R$ 63,78, em relação a
2019. Na comparação com outu-
bro deste ano, o aumento foi de
7,1%.

Efeitos da pandemia e perfil
de interessados

O presidente da regional de
São Paulo da Abac, Vitor Cesar
Bonvino, diz que a pandemia de
covid-19 provocou na popula-
ção em geral reflexões sobre a
importância de se poupar dinhei-
ro e aplicá-lo melhor. “As pes-
soas, ficando em casa, começa-
ram a meditar, a questionar até
os próprios consumos”, argu-
menta, adicionando que houve
bastante procura por consórci-
os de reforma de imóveis, desde
que a crise sanitária começou.

Bonvino acredita que, embo-

ra tal fator tenha peso nos resul-
tados do setor, há, ainda, uma
confluência de vários outros. Ele
cita o baixo rendimento da pou-
pança, o aumento da taxa de de-
semprego no país e a inflação.

Sobre o perfil de pessoas que
acabam aderindo à modalidade
de consórcio, Bonvino comenta
que não é possível afirmar com
certeza que são, em sua maioria,
de baixa renda, mas que suspei-
ta que haja relação com essa par-
cela da população. “Uns, por
exemplo, podem pagar junto com
o aluguel, outros não podem,
outros já têm patrimônio e estão
ampliando, para ter renda, outros
para trocar, fazer melhorias na
sua residência”, pontua, infor-
mando que, em janeiro, a entida-
de deve divulgar uma pesquisa
que revela mais detalhadamente
quem é que mais se interessa por
consórcios.

“No caso dos imóveis, todos
são de longo prazo, 200 meses,
240 meses. Então, será que al-
guém fez uma compra por impul-
so? O que vem de informações
de equipes de venda é que não,
é ao contrário, são pessoas que
já deixaram o dinheiro na pou-
pança, que rende pouco ao ano,
tiram aquele dinheiro, se progra-
mam para dar um lance ou ficam

se programando, porque, ao ter
o imóvel, vão ter renda”, com-
pleta.

Perguntado sobre a questão
da incerteza de o consórcio dar
o retorno esperado ou não, já
que a aquisição depende de lan-
ce ou êxito no sorteio, o repre-
sentante da Abac diz que o con-
sórcio serve bem àqueles que
não pretendem ter o bem ou ser-
viço de imediato. “Entendo que,
quando a pessoa compra pelo
consórcio, tem o horizonte alar-
gado, não está fazendo aquela
aquisição em um grupo de 60
meses dizendo: vou comprar a
cota agora e tirar no meio seguin-
te. Não existe esse fator, mas tem
os mecanismos de antecipação,
que é o lance, o pagamento da
parcela antecipada, que aí entra-
ria no aspecto da entrada. Quer
dizer, se tenho recurso, dou o
lance”, diz.

“O critério da incerteza tem
um peso, sem dúvida nenhuma,
mas a gente trabalha para que a
pessoa pense: sou um sortudo,
vou tirar no primeiro mês, se-
gundo mês. Não é esse nosso
objetivo. Ao contrário, fazemos
com que a pessoa seja estimula-
da a planejar, programar a retira-
da do bem ou serviço”, finaliza.
(Agencia Brasil)

Ibovespa termina 2020 com sinal
positivo e perto de níveis históricos

Uma das máximas no mer-
cado financeiro é de que con-
tra fluxo não há argumento, e
o encerramento de 2020 na
bolsa brasileira reforça tal pre-
missa, com o Ibovespa termi-
nando o ano com sinal positi-
vo e perto de níveis históri-
cos.

Índice de referência do
mercado acionário no Brasil, o
Ibovespa renovou marca his-
tórica intradia na terça-feira,
no penúltimo pregão do ano,
a 119.860,91 pontos. Mesmo
perdendo o fôlego, ainda acu-
mula alta de cerca de 3% em
2020.

As ações negociadas na B3
sentiram o cataclismo global
provocado pela pandemia ain-
da no primeiro trimestre, com
medidas de lockdown minan-
do empresas e economias e
afastando as cotações dos re-
cordes de janeiro.

No pior momento do ano,
em março, o Ibovespa se apro-
ximou dos 60 mil pontos, um
tombo de quase 50% frente às
máximas históricas registradas
até então em janeiro, quando
encostou nos 120 mil pontos,
nível nunca antes superado.

“Foi um tapa na cara”, afir-
mou o superintendente de
Renda Variável na BlueTrade,
Leonardo Peggau, acrescen-
tando que 2020 tinha começa-

do bem, com pautas de refor-
mas econômicas andando, en-
tre outras variáveis benignas.
“Foi um ano de superação.”

Apesar do susto, muitos
enxergaram no tombo uma
oportunidade de buscar me-
lhores retornos de seus inves-
timentos, como referendam
dados sobre a participação de
pessoas físicas, que cresceu
exponencialmente, dado o am-
biente de juros muito baixos.

Em boa parte do ano, a fra-
queza da atividade econômica
no país e o quadro inflacioná-
rio tranquilo respaldaram as
apostas de manutenção da Se-
lic em mínimas históricas, es-
timulando a busca por melho-
res retornos.

Nem ruídos políticos ou
prognósticos fiscais assusta-
dores afastaram essa classe de
investidores da bolsa, que no
final de novembro somava 3,2
milhões, de 1,6 milhão um ano
antes.

Foi o fluxo local, inclusive,
que garantiu as altas acumu-
ladas em abril, maio, junho e
julho do Ibovespa, mesmo com
forte saída de capital externo
da bolsa, em meio aos receios
relacionados à covid-19 e elei-
ção nos Estados Unidos.

Após algum ajuste nos me-
ses seguintes, o Ibovespa re-
tomou a tendência de alta em

novembro, embalado desta
vez por um forte fluxo de capi-
tal externo, em meio à elevada
liquidez global oriunda de es-
tímulos monetários e fiscais
no mundo.

Esse movimento encontrou
respaldo no desfecho da elei-
ção norte-americana com a vi-
tória de Joe Biden e no notici-
ário promissor sobre vacinas
contra a Covid-19, com as pri-
meiras aplicações em vários
países ocorrendo antes de
2021.

Outubro já tinha fechado
com saldo positivo de estran-
geiros, mas em novembro esse
movimento desabrochou com
as compras superando as ven-
das em mais de R$ 33 bilhões.
Em dezembro, o superávit já al-
cança R$ 17 bilhões.

Diferente do primeiro mo-
vimento, quando o foco vol-
tou-se a ações de empresas
que se beneficiavam da pan-
demia, principalmente de tec-
nologia e varejo online, e pa-
péis vistos como muito ‘esti-
cados’, o alvo foi guiado a pa-
péis de valor e cíclicos como
bancos e produtores de com-
modities.

E esses dados não consi-
deram os fluxos para a bateria
de ofertas de ações (IPOs e fo-
llow-ons) registrada em 2020,
ressaltou o gestor e sócio da

Trígono Capital, Werner Ro-
ger. “Dinheiro novo está en-
trando”, acrescentou.

Desde janeiro, foram qua-
se 50 operações entre ofertas
iniciais de ações e subsequen-
tes.

Combinando os fluxos de
investidores locais e do exte-
rior, o Ibovespa conseguiu
acumular uma alta de mais de
90% desde as mínimas de 2020
em março e reverter o declínio
do ano, recompensando quem
se arriscou em meio a tantas
incertezas.

Para 2021, o mercado não
descarta ajustes, mas a pers-
pectiva permanece positiva,
em meio a estímulos ainda ex-
pressivos no exterior e ampli-
ação da vacinação contra a Co-
vid-19, enquanto o prognós-
tico para o Brasil inclui um
crescimento maior e Selic ain-
da baixa, mesmo que em pata-
mar mais elevado que o atual.

A XP considera 130.000
pontos um valor justo para o
Ibovespa no fim de 2021, mes-
ma estimativa do Bank of Ame-
rica. Para o BTG Pactual, em
um cenário de solução positi-
va para o dilema fiscal que
traga as taxas reais de longo
prazo para 3%, o Ibovespa po-
deria ser negociado um pouco
acima disso - cerca de 133 mil
pontos. (Agencia Brasil)

Autoridades de saúde re-
gistraram, nas últimas 24 ho-
ras, 1.111 novas mortes e
58.718 novos casos de covid-
19 no Brasil. A última vez que o
país havia batido os mil óbitos
diários foi no dia 17 deste mês
e, antes disso, em 30 de setem-
bro.

As informações foram di-
vulgadas pelo Ministério da
Saúde na terça-feira (29), com
atualização até às 16h30. O ba-
lanço reúne dados levantados
pelas secretarias estaduais de
saúde.

Com as novas mortes
acrescidas às estatísticas, o
total de óbitos em função da
pandemia sobe para 192.681.
Na segunda-feira (28), o siste-
ma do Ministério da Saúde
marcava 191.750 óbitos. Ainda
há 2.508 falecimentos em inves-
tigação.

A soma de casos acumula-
dos chegou a 7.563.551 com os
novos diagnósticos registra-
dos nas últimas 24 horas. Até
segunda-feira, o painel de da-
dos trazia 7.504.833 pessoas in-

Brasil registra 1,1 mil
mortes e 58,7 mil casos
em 24 horas, Covid-19

fectadas desde o início da pan-
demia.

Os dados do ministério
apontam também 723.332 ca-
sos ativos em acompanhamen-
to por profissionais de saúde
e 6.647.538 pessoas que já se
recuperaram da doença.

Em geral, os registros de
casos e mortes são menores
aos domingos e segundas-fei-
ras em razão da dificuldade de
alimentação dos dados pelas
secretarias de saúde aos fins
de semana. Já às terças-feiras,
os totais tendem a ser maiores
pelo acúmulo das informações
de fim de semana que são en-
viadas ao ministério.

Estados
No topo da lista de mortes

por covid-19 estão os seguin-
tes estados: São Paulo
(46.195), Rio de Janeiro
(25.078), Minas Gerais (11.615),
Ceará (9.963) e Pernambuco
(9.612). Já entre os últimos no
ranking estão Roraima (773),
Acre (791), Amapá (913), To-
cantins (1.229) e Rondônia
(1.785). (Agencia Brasil)

A Secretaria Nacional de Po-
líticas para as Mulheres (SNPM)
do Ministério da Mulher, da Fa-
mília e dos Direitos Humanos di-
vulgou uma nota para “repudiar
e demonstrar solidariedade às
famílias que neste Natal perde-
ram vidas, em razão de feminicí-
dios brutais”. Entre os dias 24 e
25, pelo menos cinco mulheres
foram assassinadas pelo marido
ou ex-companheiro no Brasil.

“Os casos que estamparam
os jornais demonstram, mais uma
vez, que a violência contra a mu-
lher não escolhe raça, classe so-
cial ou mesmo nível de escolari-
dade. Trata-se de mal que atin-
ge o Brasil, o mundo e exige
união de esforços para superar”,
afirma a nota assinada pela se-
cretária Nacional de Políticas
para as Mulheres, Cristiane Bri-
to.

A pasta reforça os canais
para denúncias, que podem ser
anônimas e recebem um número
de protocolo para que o denun-
ciante possa acompanhar o an-
damento. Qualquer pessoa pode
acionar o serviço, que funciona
diariamente, 24h, incluindo sá-
bados, domingos e feriados.

Segundo a secretária, o go-

Governo repudia atos
de feminicídio em
período natalino

verno federal vai lançar nos pró-
ximos meses o Plano Nacional
de Enfrentamento ao Feminicí-
dio, com atuação transversal, em
conjunto com outros ministéri-
os.

“Ressalta-se ainda que ao
longo do ano foram realizadas
diversas campanhas, inclusive
com foco na vigilância solidária
e ações de fortalecimento da rede
de atendimento. Por fim, reafir-
mamos o nosso compromisso
com eliminação de todo de tipo
de violência contra as mulhe-
res”, diz a nota.

Juíza do trabalho
Entre os casos de maior re-

percussão está o da juíza Vivia-
ne Vieira do Amaral Arronenzi,
de 45 anos. O assassino, segun-
do a Polícia Civil do Rio de Ja-
neiro, é o ex-marido Paulo José
Arronenzi, de 52 anos.

A juíza foi morta a facadas,
no início da noite de quinta-fei-
ra (24). De acordo com a Guarda
Municipal, as três filhas peque-
nas, que estavam com os pais
presenciaram o crime, que ocor-
reu em frente ao Colégio Esta-
dual Vicente Jannuzzi, na Barra
da Tijuca, zona oeste da cidade.
(Agencia Brasil)
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De olho em Tóquio, Etiene Medeiros
faz balanço do ano difícil do esporte

Nadadora passará a virada do ano treinando no Complexo Aquático Santos Dumont, em Recife, contando com o apoio do Time Pernambuco

A nadadora pernambucana
Etiene Medeiros está em casa, na
Lagoa do Araçá, onde nasceu e
foi criada até conquistar o mun-
do. É ao lado de seus pais e de
seu irmão que ela passará a vira-
da de ano, em Recife (PE), trei-
nando diariamente no Complexo
Aquático Santos Dumont. Etie-
ne chegou a Pernambuco após
uma temporada totalmente dife-
rente do que ela imaginava há um
ano, quando estava na Espanha
treinando de olho nos Jogos
Olímpicos de Tóquio 2020,
evento adiado para julho de 2021.

“Nunca imaginei, eu que vi-
rei o ano no Centro de Treina-
mento na Espanha, que seria um
ano tão inseguro, com tantas
mudanças. Tantas coisas que a
gente planeja por quatro anos e
acabam não ocorrendo. Mas,

acredito que as coisas aconte-
cem por algum motivo. Eu me
reencontrei nesta pandemia, lu-
tando contra várias questões
mentais e recuperando valores
que eu tinha deixado de lado,
como me inteirar melhor nos
assuntos do mundo, da política.
Tive tempo para focar nisso. Al-
terei minhas relações de traba-
lho fora da natação, me aproxi-
mei de pessoas que sabem o que
estão fazendo, pessoas boas e
novos projetos. Isso foi muito
legal”, ressaltou Etiene.

“O balanço que eu faço é que
foi um ano muito difícil, instá-
vel. E a vida mostrou que sempre
temos que estar preparados para as
coisas que vem pela frente. Às ve-
zes boas, às vezes ruins. Todo mun-
do ficou parado, ainda estamos
com medo em relação ao dia de

amanhã. Foi um ano de fazer uma
reflexão do momento e de viver um
dia de cada vez. Não dá para plane-
jar e sonhar muito a fundo, porque
as coisas mudam e nem sempre
será como a gente quer”, acrescen-
tou a nadadora do Sesi-SP.

“Encarar o psicológico, foi o
mais difícil” - Para a nadadora, a
questão psicológica foi a mais
difícil de ser encarada neste pe-
ríodo. Se antes o foco estava em
treinar e dar o seu melhor para
tentar garantir uma vaga em Tó-
quio-2020, com a pandemia do
coronavírus, decretada no dia 11
de março, no momento em
que Etiene dava uma entrevista na
sede de uma das grandes redes de
televisões do Brasil, em São Pau-
lo, tudo mudou no planejamen-
to. Duas semanas depois, o adia-
mento da Olimpíada obrigou a

atleta a refletir ainda mais.
“Esse tempo de pandemia e

isolamento foi de lutar com a
questão psicológica, mental. De
enfrentar o fato de não ter como
fazer o que estava no planeja-
mento, de não poder encontrar
com os amigos ou família. O cui-
dado com meus pais e meus so-
gros, e também comigo mesmo
e minha saúde. Nessa vida só bas-
ta estar vivo para morrer, como
meu pai Jamison diz. Então para
mim, foi uma dificuldade men-
tal. De ficar todos os dias posi-
tivos, de que as coisas iriam dar
certo nos treinamentos, na minha
saúde e da minha família. Gerir
esta parte mental foi o mais difí-
cil”, destacou.

“Eu que sou uma pessoa mui-
to sensível em relação a ver o
outro ser humano bem e feliz,
fiquei bastante preocupada com
a quantidade de pessoas morren-
do, amigos próximos tendo pa-
rentes em situação complicada
ou até vindo a falecer, então eu
fiquei realmente sensível com
tudo isso. Não poderia me aba-
ter tanto, então realmente a ques-
tão mental foi a mais difícil”,
completou.

Liga Internacional de Nata-
ção - Após um período de reclu-
são, voltou o momento em que
os nadadores brasileiros pude-
ram retornar às piscinas. Em
seguida, Etiene embarcou para
Budapeste, na Hungria, onde
participaria pela primeira vez
da ISL (International Swim-
ming League), representando a
equipe italiana Acqua Centuri-
on. Ela viajou para o país euro-
peu em outubro, retornando ao
Brasil em novembro.

“Participar da ISL represen-
tou a oportunidade de estar com-

petindo em alto nível em um ano
em que nós não sabíamos se iria
ou não acontecer o evento. A pró-
pria Liga não sabia com toda cer-
teza se poderia realizar o evento,
pensando em todas as questões
relativas à segurança. Represen-
tou a retomada da minha confi-
ança interna, de estar de novo
entre as melhores e poder fazer
aquilo que eu amo. Privilégio di-
ante de uma pandemia. Poucos
atletas tiveram esse privilégio de
estar lá e foi uma oportunidade
muito boa, que me trouxe uma
bagagem muito boa de motiva-
ção. Nas semanas em que fiquei
isolada, a motivação ficou dese-
quilibrada e não sabia o que iria
acontecer. A ISL representou
motivação e estímulo para os dias
que virão pela frente,” analisou.

“Para 2021, eu espero a vaci-
na” - Antes de pensar nas com-
petições que irão ou não ocorrer
na próxima temporada, a nadado-
ra tem um desejo especial. ”Eu
espero para 2021 a vacina. Se
Deus quiser, uma vacina que pos-
sa dar segurança pra todos nós.
Possa dar alegria e possamos ter
nossas vidas de volta, acima de
tudo. Planejo muita coisa para o
ano que vem, mas a gente só vai
saber o que vai acontecer se
tiver esse controle diante deste
vírus, que traz muita incerteza.
Fico mais um ano no Sesi-SP.
Isso me traz muita confiança,
porque tenho um trabalho muito
legal com o Vanzella. Vamos para
o nono ano, mais um aniversário
juntos”, contou.

“O Sesi-SP me traz bastante
positividade na estrutura de tra-
balho, em um ano tão difícil em
que a gente sabe que teremos
mudanças no esporte olímpico e
nacional. O Sesi-SP traz seguran-

ça para continuar meu trabalho
em 2021 representando bem a
natação e o clube. Espero que a
gente dê a volta por cima, com
cuidado, pensando no próximo e
num ambiente melhor. A Olim-
píada está marcada para julho,
mas o que tiver que ser feito
melhor para sociedade e atletas
será feito e eu vou seguir o que
for definido. Vamos viver um dia
de cada vez”, avisou.

Os treinos em Recife - Inte-
grante do Time Pernambuco, Eti-
ene iniciou a semana treinando
no Complexo Aquático Santos
Dumont, em Recife, local inau-
gurado neste ano e que já rece-
beu atletas renomados do país,
por possuir uma piscina que aten-
de aos padrões internacionais.
Lá, ela manterá sua forma física
nas próximas semanas e fez
questão de lembrar que foi mui-
to bem recebida pelas entidades
locais. “Muito feliz com a for-
ma como fui recebida nesta se-
mana aqui em Recife. De fato é
de deixar o coração cheio de ale-
gria”, finalizou Etiene.

Melhores da década - A na-
dadora está participando da vo-
tação de um painel de especia-
listas de Melhores da Década
2011-2020, do Troféu Best
Swimming 2020, até o dia 31 de
dezembro. Ela concorre com
Joana Maranhão, na categoria
melhor nadadora. São as duas
atletas que, desde 2004, em Ate-
nas, garantem a presença de na-
dadoras pernambucanas do esta-
do nos Jogos Olímpicos. 

Etiene é atleta do Sesi-SP e
integra o programa olímpico da
Marinha do Brasil. A
nadadora tem apoio de Adidas,
Nescau, Bolsa Atleta e Time Per-
nambuco.
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Osasco São Cristóvão Saúde tem sete
atletas entre as top 10 da Superliga 20/21

Mayany é líder em bloqueios

Mayany, Tandara, Roberta, Camila Brait, Gabi Cândido, Bia e Camila Paracatu estão na lista das dez melhores por fundamento segundo a estatística divulgada pela Confederação Brasi-
leira de Vôlei (CBV)

Osasco São Cristóvão Saú-
de só volta à quadra em 2021.
No dia 8 de janeiro, recebe o
Curitiba no ginásio José Libe-
ratti, na abertura do returno da
temporada 20/21 da Superliga
Banco do Brasil. A equipe do
técnico Luizomar fez um pri-
meiro turno quase perfeito,
com dez vitórias em 11 partidas,
resultado que vale a vice-lide-
rança do Campeonato. O bom
desempenho coletivo é reflexo
da somatório do esforço de cada
atleta. E isso também aparece
nas estatísticas divulgadas pela
Confederação Brasileira de Vô-
lei (CBV), com sete jogadoras
no top 10 das melhores por fun-
damento.

Mayany é sinônimo de pare-
dão. A central de Osasco lidera
os números de bloqueio na Su-
perliga tanto na média (1,35

ponto por set no fundamento)
como em números absolutos
(54 pontos no total). Ela também
aparece na lista das dez atacan-
tes mais eficientes. Está em
nono lugar em aproveitamento
ofensivo, com 47% de eficiên-
cia. “Fico feliz com os números,
mas todo esforço individual visa
contribuir para o coletivo, para
o time. Mais importante são as
vitórias nas partidas”, afirma.

Quando o assunto é pontua-
ção, o nome Tandara sempre
está envolvido. Mesmo tendo
perdido duas rodadas em função
de estar em recuperação após ter
contraído Covid-19, a oposta
osasquense não saiu do top 10
nesse quesito. A camisa 16 é a
terceira maior pontuadora na
média por sets, com 4,36 acer-
tos. “Estou recuperada, liberada
para treinar e com muita vonta-

de de voltar a jogar”, garante a
Pitbull de Osasco. Gabi Cândi-
do também se destaca. Com 127
acertos, ela ocupa a sexta posi-
ção em números absolutos. A
ponteira ainda é a quarta melhor
sacadora, com 11 aces.

Roberta é a sacadora mais
eficiente do time do Osasco
São Cristóvão Saúde. Com 14
aces, a levantadora é vice-líder
em pontos nesse fundamento e
a terceira colocada em média
por sets, com 0,4. Outra mostra
que o saque é uma das armas do
time de Luizomar na temporada
são os números de Tandara. A
oposta está em sétimo lugar tan-
to no número de pontos marca-
dos direto do serviço, com nove,
como na média por parcial, com
0,32.

Se o saque é um dos pontos
fortes de Osasco na tempora-
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da, o bloqueio não fica atrás.
Além da liderança de Mayany
nesse fundamento, mais duas
centrais aparecem na lista do
Top 10. Bia está em quatro lu-
gar na média de pontos por set
(0,93) e em sexto no total de
acertos (28). “Estamos focadas
no coletivo, em lutar pelo títu-
lo da Superliga e repetir o su-
cesso do Campeonato Paulista,
quando fomos campeãs. O de-
sempenho individual é impor-
tante porque agrega ao time e
ajuda nas vitórias”, garante Bia.
Já Camila Paracatu é a sexta
melhor atleta na média por par-
cial, com 0,86 ponto.

No fundo de quadra, Camila
Brait segue absoluta. A líbero li-
dera a porcentagem de acerto
entre as passadoras, com 78%
de acerto no passe. Jaque, outra
especialista no fundo de quadra,

encabeça a lista de atletas esca-
ladas para o Time do Sonho da
Superliga, eleito pela CBV de
acordo com as estatísticas, atu-
alizadas rodada a rodada. Junto

com a ponteira bicampeã olím-
pica estão suas companheiras
Tandara, Mayany e Camila Brait.
O time B ainda conta com Pa-
racatu, Bia e Gabi Cândido.


