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Gustavo Reis escolhe novo nome para 
Segurança e completa secretariado 
para o próximo mandato

Holambra inaugura parque 
de lazer com capacidade para 
receber até 2 mil visitantes

A decoração pode ser a 
mesma, assim como os filmes 
natalinos na televisão, porém, 
este fim de ano carrega um 
peso diferente. Fica pratica-
mente impossível fazer qual-

quer análise do ano de 2020 
sem mencionar a pandemia do 
Covid-19, que transformou 
o cotidiano e levou a vida 
de milhares de pessoas pelo 
mundo.

Já é natural o processo de 
reflexão natalina e, com a 
pandemia, o período pode se 
tornar ainda mais difícil. O 
Covid-19 nos desafia enquan-
to seres humanos a olharmos 

para uma profundidade da 
vida que não estávamos habi-
tuados a enxergar, a realidade 
da morte, a qual nos mostra a 
brevidade da vida e o quanto 
somos vulneráveis.

Relembre alguns momen-
tos marcantes desde o primei-
ro caso de Covid-19, na Chi-
na, até agora e veja quais os 
cenários da área econômica, 
ambiental e digital. 

Retrospectiva 2020: relembre fatos que 
marcaram a pandemia e perspectivas 
econômica, ambiental e digital
O coronavirus protagonizou o ano, mas não foi a única coisa que chamou a atenção em 2020

DIVULGAÇÃO

Mapeamento dos hábitos de compra 
do brasileiro destaca oportunidades 

neste fim de ano
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O desejo é uma palavra mágica. 
Quando desejamos com a força interior, 
emitimos uma energia misteriosa que 
nos impulsiona para o compromisso de 
realizarmos aquilo que desejamos. Isso 
pode ter consequências concretas para 
as pessoas e para o mundo. Nesses dias, 
há quem diga aos amigos e amigas “fe-
liz ano novo” como mera formalidade. 
Entretanto, o mundo e nosso continente 
necessitam muito de que 2021 seja um 
ano mais feliz e de paz para cada um de 
nós e para nossa pátria grande. Por isso, 
quem almeja de coração os melhores vo-
tos de ano novo precisa saber como trans-
formar o seu desejo em caminho positivo 
que construa um futuro novo e melhor.  
As pessoas acreditam muito no po-
der do olhar. Diziam que existe o olhar 
bom que emite energia positiva e existe 

o mau olhado. As antigas culturas e re-
ligiões crêem também na força da pala-
vra. Em algumas religiões, as palavras 
curam ou, ao contrário, podem matar. 
Na Bíblia, vários salmos pedem a Deus 
que nos proteja das pessoas que, com sua 
palavra, podem provocar males como 
doenças e tragédias ecológicas (Cf. Sl 
6, 39, etc). Essa cultura de pessoas que 
amaldiçoam vinha de Sumer, onde ha-
via rituais de Shurpu, maldições comuns 
em algumas culturas populares que não 
tinham outra força além da palavra. 
A palavra é eficaz quando nasce no mais 
profundo do coração e é precedida pela 
prática da vida. A Bíblia diz que é como 
uma espada de dois gumes que penetra 
até as entranhas (Hb 4). Isaías compara 
a palavra de Deus com a chuva que cai, 
molha a terra. E não volta ao céu sem ter 

cumprido sua missão de fecundar e pro-
duzir o grão (Is 55). O Mahatma Gandhi 
ensinava: “Comece por você mesmo/a 
a mudança que deseja para o mundo”.  
Somente pelo fato de desejar, não temos 
a força para transformar organizações e 
sistemas do mundo, mas podemos sim 
colaborar para que se façam as condições 
necessárias para que elas mudem. Então, 
que você expresse para os seus e para to-
dos o desejo de um feliz ano novo, através 
de um verdadeiro compromisso social, 
solidário e renovador. Então se tornarão 
verdadeiras em sua vida, as palabras de 
uma antiga bênção irlandesa: “O vento 
sopre suave em teus ombros. Que o sol 
brilhe suavemente sobre o teu rosto, as 
chuvas caiam serenas onde vives. E até 
que eu te encontre de novo, Deus te guar-
de na palma de sua mão”.
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Tomaz de Aquino Pires*

Depois de longos anos de espera por 
uma nova casa de instrução, a Vila as-
sistiu à inauguração do suntuoso pré-
dio construído pelo Governo do Estado 
destinado ao funcionamento do Grupo 
Escolar “Cel. Amâncio Bueno”, no do-
mingo, dia 06 de outubro de 1946 (“A 
Comarca” 13/10/1946): Às 07h30m foi 
celebrada Missa em Ação de Graças. Às 
12h15m aconteceu a chegada das autori-
dades federais, estaduais e municipais na 
Praça Umbelina Bueno. Elas assistiram 
ao desfile dos escolares com a Fanfarra 
que os saudaram. Às 13 horas aconte-
ceu a solene inauguração do prédio pelo 
Sr. Mílton de Tolosa, Deleg. Region. do 
Ensino de Campinas que desatou a fita 
verde-amarela simbólica, ao som do 
Hino Nacional executado pela Banda 
M. União Santa Cecília, no portão de 
entrada, e todos tiveram acesso ao pátio 
central. Às 13h10m houve o hasteamen-
to da Bandeira Nacional pelo Sr. Pedro 
Ferreira Alves, Prefeito de Mogi-Mirim, 

ao som da marcha-batida pela fanfarra 
dos escolares, sob palmas vibrantes da 
numerosa assistência. O Revmo. Padre 
Antônio Mariano de Camargo procedeu 
à bênção do prédio. Em seguida o Sr. De-
leg. Reg. de Ensino presidiu uma sessão 
lítero-musical no galpão. Apresentou-se 
ótimo programa  a cargo dos alunos e do 
orfeão preparado  pela Prof.ª Climene de 
Oliveira. Usou da palavra o diretor Oscar 
de Almeida que, em seu nome e da popu-
lação da vila, externava a alegria e grati-
dão  por ver inaugurado  um prédio esco-
lar dos mais belos da região de Campinas 
e discorreu sobre a luta de longos anos 
para as autoridades civis e educacionais 
conseguirem  um prédio próprio com re-
ais condições de atendimento à clientela 
escolar. Fez agradecimentos e congratu-
lou-se com o povo da Vila pela conquis-
ta daquele grande melhoramento que a 
todos enchia de orgulho. A assistência 
saudou o orador comovido com prolon-
gados aplausos. Falou o Prefeito de nos-

so município, Mogi-Mirim, que elogiou 
o incansável trabalho do diretor e sobre 
o sonho realizado. O Sr. José Sayad fa-
lou em nome da população agradecen-
do as autoridades e ao Prof. Oscar de 
Almeida. Todos os oradores receberam 
fartas palmas do numeroso auditório. O 
Sr. Lindolfo Dotta procedeu à leitura da 
Ata, devidamente assinada por todos os 
componentes da mesa e demais pesso-
as presentes.  A comissão organizadora 
do evento foi composta pelos seguintes 
membros: Prof. Oscar de Almeida (Dir. 
Escola), Farmacêutico Lauro Navarro 
(Sub-Prefeito), Padre Antônio Mariano 
(Pároco), Alonso de Almeida (Oficial do 
Registro Civil), José Pires Júnior (Juiz de 
Paz), Lindolfo Dotta (Chefe do Posto de 
Arrecad Estadual), Alfredo Chiavegato e 
Augusto de Almeida Curi (Autoridades 
Policiais). Na Sede dos Marianos, pro-
priedade da Paróquia, a Comissão de Fes-
tas ofertou farta mesa de doces e refrescos 
às autoridades e convidados. Esta edição 

do jornal destacou ainda que o suntuo-
so edifício foi construído por ordem do 
saudoso interventor federal Dr. Fernando 
Costa, quando, na direção do Governo 
de São Paulo. E prossegue que o imóvel 
fica situado em posição de relevo e é belo, 
amplo e as salas de aula, obedecem rigo-
rosamente aos preceitos da moderna pe-
dagogia. O semanário congratula-se com 
os habitantes da Vila, regiamente aqui-
nhoados com uma edificação que não só 
aumenta o seu patrimônio material, como 
também proporciona conforto e bem es-
tar às suas crianças. Tal imóvel encontra-
-se preservado pelo fato de estar sevindo 
desde 2009 como Gabinete do Exmo Pre-
feito, complementando dependências do 
Paço Municipal. O aumento da clientela 
escolar exigiu novo prédio, nova planta 
com muitas salas de aula.

Tomaz de Aquino Pires*
é coordenador da Casa da Memória
Padre Gomes

Novo grupo escolar em 1946

Sandra R. Ribeiro*

O ano de 2020 está chegando ao fim! 
Somos gratos e estamos felizes por ter 
vivido mais este ano, e, por ter tido a 
oportunidade de aprender, crescer e re-
fletir sobre os acontecimentos.
Desejo que neste fim de ano toda tris-
teza e todos os problemas sejam subs-
tituídos por sorrisos, gratidão, carinho 
e positividade. Um ano novo diferente 
não precisa ser ruim, afinal, “o diferen-
te também é normal.” Por causa do mo-
mento que estamos passando, refiro-me 
à Covid-19 doença causada pelo Coro-
navírus é que tudo está sendo diferen-
te para todo mundo. Precisamos seguir 
as orientações da OMS (Organização 
Mundial da Saúde) para o nosso bem 
e para o bem de outras pessoas. Vamos 
festejar, comemorar com toda energia 

como sempre fizemos nos anos anterio-
res, porém, sem aglomerações, usando 
máscaras e incluindo o álcool em gel na 
decoração da nossa ceia. A dica é para 
não fazermos festas com muita gente, 
de preferência festejarmos com pesso-
as da mesma casa. O que a maioria das 
pessoas gostam é mesmo de se jogar na 
passagem de ano e comemorar com pes-
soas, amigos e familiares. Porém, é pre-
ciso seguir algumas regras, mas existem 
pessoas que têm dificuldades em seguir 
regras, e por isso, fazem o que achar me-
lhor para si e não controlam seus impul-
sos. Mas é fundamental que tenhamos 
o controle sobre nossos atos enquanto a 
vacina não chega.  Este fim de ano, não 
precisa pensar que será o pior do mun-
do e o pior da sua vida. Afinal temos 

hoje uma tecnologia fantástica que nos 
aproxima cada vez mais. Usando a tec-
nologia podemos fazer a nossa festa de 
fim de ano a melhor dos últimos tempos 
e a mais saudável, pois estaremos longe 
do Coronavírus. Sem dúvida alguma, a 
melhor alternativa para este fim de ano 
é o encontro virtual segundo os infecto-
logistas.
O fim de ano é sempre um bom mo-
mento para pensarmos um pouco sobre 
a vida, lembrar das maravilhas que te-
mos a agradecer e também de tudo aqui-
lo que nunca mais voltaremos a fazer. 
Toda nova etapa deve ser comemorada, 
ganhamos uma ótima oportunidade de 
eliminar tudo que já não traz felicida-
de para nossas vidas e assim obtermos 
mais espaço para vivermos novas ale-

grias. Vamos nos cercar de pensamen-
tos positivos e continuar a dar o nosso 
melhor sempre que possível! 
Que este novo ano chegue primeira-
mente com muita saúde e coragem, pois 
assim já temos o suficiente para conse-
guirmos todo o resto. Sejamos gratos 
por tudo que temos! Vamos aproveitar 
a companhia das pessoas que gostamos 
e celebrar a alegria e a magia que com 
certeza o ano de 2021 trará!

UM FELIZ ANO NOVO!
BOAS FESTAS!

Sandra R. Ribeiro*
Psicóloga Clínica / Psicoterapeuta/ 
Plantão Psicológico - CRP 06/128296
Contatos: (19) 3837-7414 / 98943-2884

Fim de ano diferente
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Gustavo Reis escolhe novo nome para 
Segurança e completa secretariado 
para o próximo mandato
Todos tomam posse dos cargos no dia 1º de janeiro

Jaguariúna em foco

O prefeito de Jaguariú-
na, Gustavo Reis (MDB), 
anunciou nesta quarta-feira, 
23, mais sete nomes do se-
cretariado municipal para o 
novo mandato, que começa 
em 1º de janeiro. A novida-
de é a nomeação de Edgard 
Mello do Prado Filho para o 
comando da Secretaria Mu-
nicipal de Segurança Públi-

ca, que substituirá a Renato 
José de Almeida Chaves 
Filho, o Tenente Renato. 
Os demais seis nomes já 
integram a atual gestão e 
foram confirmados para 
permanecer em suas pastas 
na Administração. 

Além de Prado Filho 
na Segurança, foram con-
firmados nesta quarta: Fa-

biano Urbano (Negócios 
Jurídicos), Elisanita Moraes 
(Administração e Finan-
ças), Andréa Dias Lizun 
(Assistência Social), Josino 
Silva (Mobilidade Urbana), 
Maria Emília Peçanha de 
Oliveira (Gabinete) e Valdir 
Parisi (Governo).

Na semana passada, 
Gustavo Reis já havia 

anunciado a permanência 
dos atuais secretários: Ra-
fael Blanco (Juventude, 
Esportes e Lazer), Maria 
do Carmo de Oliveira Peli-
são (Saúde), Fernanda San-
tana (Obras e Serviços), 
Rômulo Vigatto (Planeja-
mento Urbano), Cristina 
Catão (Educação), Graça 
Santos (Turismo e Cultura) 

e Rita Bergamasco (Meio 
Ambiente), que também é 
vice-prefeita. 

No dia 10 de dezembro, 
o prefeito também confir-
mou o nome do empresário 
Lucio Tomasiello como o 
novo secretário municipal 
de Desenvolvimento Eco-
nômico e Social, que assu-
miu a pasta em substituição 

a Valdir Oliveira. Todos to-
mam posse dos cargos – in-
cluindo o prefeito Gustavo 
Reis – no dia 1º de janeiro, 
às 10h, em cerimônia no 
Boulevard do Centro Cul-
tural, que terá restrições de 
público e seguirá as regras 
sanitárias e de distancia-
mento social devido à pan-
demia do coronavírus.  

Confira quem são os secretários confirmados nesta quarta-feira pelo prefeito:

Fabiano Urbano (Negócios Jurídicos)
Fabiano Augusto Rodrigues Urbano é formado em 

Direito e pós-graduado em Direito Tributário. Cursou 
Master of Business Administration em Gestão Estratégi-
ca de Empresas e Negócios pela IBMEC Educacional e 
mestrado em Gestão e Políticas Públicas. Acumula vasta 
experiência no serviço público, com atuações nas prefei-
turas de Jaguariúna, Campinas e Mogi Mirim.

Elisanita Moraes (Administração e Finanças)
Elisanita Aparecida de Moraes é a atual secretária de 

Administração e Finanças de Jaguariúna. Formada em 
contabilidade e gestão pública, Elisanita trabalha há 31 
anos na área de finanças públicas. Foi diretora de Finan-
ças nas prefeituras de Holambra e São Carlos e secretá-

ria de Administração e Finanças na Prefeitura de Mogi 
Mirim.

Andréa Dias Lizun (Assistência Social)
Andréa Dias Lizun tem 44 anos e é formada em ser-

viço social pela PUC-Campinas, com pós-graduação em 
trabalho com famílias em situação de vulnerabilidade so-
cial e capacitação de gestores pelo Governo Federal - Ca-
pacita SUAS. É a atual secretária de Assistência Social 
de Jaguariúna. Servidora concursada, foi coordenadora 
do núcleo educacional para criança e adolescente Prof. 
Irineu Expedito Ferrari, diretora da proteção social bási-
ca e especial gestão 2013 a 2016. 

Josino Silva (Mobilidade Urbana)
Josino José da Silva tem 59 anos e é sargento da Po-

lícia Militar reformado. É o atual secretário de Mobili-
dade Urbana de Jaguariúna, tendo realizado a reforma 
e modernização da sinalização viária da cidade e imple-
mentado ações de mobilidade, como um novo sistema de 
ciclovias. 

Maria Emília Peçanha de 
Oliveira (Gabinete)

Maria Emília Peçanha de 
Oliveira Silva tem 54 anos 
e é a atual secretária muni-
cipal de Gabinete. Atua na 
política desde 1990, com 
formação sindical e capa-
citação política. É fundado-
ra e presidente do partido 
Cidadania de Jaguariúna e 
integrante da executiva esta-
dual da legenda.

Valdir Parisi (Governo)
O atual secretário mu-

nicipal de Governo, Val-
dir Antonio Parisi, tem 64 
anos e é nascido em Ja-
guariúna. É formado em 
Matemática e Pedagogia 
e pós-graduado em Apren-
dizagem da Matemática. 
Foi vereador por quatro 
mandatos em Jaguariúna e 
presidente da Câmara Mu-
nicipal de Vereadores. 

Edgard Mello do Prado 
Filho (Segurança Pública)

Edgard Mello do Prado 
Filho tem 44 anos e atuou 
como escrivão na Delega-
cia de Polícia de Jagua-
riúna. Também atuou na 
Delegacia Seccional de 
Polícia de Mogi Guaçu, 
auxiliando como secretá-
rio do Delegado do Sec-
cional e responsável pelo 
Núcleo Especial Criminal. Em 2019 é convidado e 
aceita o cargo de escrivão de Polícia Chefe da Seccio-
nal de Mogi Guaçu.

Holambra inaugura parque de lazer com capacidade para receber até 2 mil visitantes
Holambra inaugurou 

neste sábado, 19, um par-
que de lazer com capa-
cidade para receber até 2 
mil visitantes. A estrutura 

fica às margens da Rodo-
via Prefeito Aziz Lian (SP-
107), em frente ao Moinho 
Povos Unidos, e tem um 
lago, parquinho, academia 

ao ar livre, restaurante, pis-
ta de 1,5 km para caminha-
da e pista de skate. Ele tem 
entrada gratuita e funciona 
de terça a domingo, das 9h 

às 18h.
A prefeitura destaca, 

contudo, que neste momen-
to o limite de público no 
Parque Cidade das Crian-

ças é de 40% do total, para 
cumprimento da fase ama-
rela do Plano SP durante a 
pandemia da Covid-19. O 
uso da máscara de proteção 

é obrigatório no local e a 
administração ressalta a ne-
cessidade de manutenção 
do distanciamento social 
entre os visitantes.
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Com um primeiro regis-
tro em Wuhan, capital da 
província Hubei, na China, 
o coronavírus se tornou o 
tema mais conhecido em 
todo o mundo, após regis-

trar aumentos surpreenden-
tes de casos confirmados 
nos países asiáticos e ago-
ra, em todos os continen-
tes do globo. Afetando a 
economia mundial através 

de fronteiras fechadas, im-
portações reduzidas e até 
mesmo empresas aéreas 
encarando reduções bilio-
nários de valor de merca-
do, o coronavírus alcançou 

o Brasil em 25 de Fevereiro 
de 2020, após confirmação 
do Ministério da Saúde.

Desde o primeiro relato 
do coronavírus, já foram 
confirmados mais de 50 

milhões de casos em todo 
o mundo, sendo que 0,18% 
deles foram identificados 
em território chinês. No fi-
nal de fevereiro de 2020, a 
China deixou de ser o epi-

centro do coronavírus, após 
apresentar várias medidas 
preventivas, incluindo a 
redução em quase 90% do 
número de vôos em aero-
portos de Wuhan.

Confira alguns momentos da pandemia:

31 de Dezembro de 2019
Casos de pneumonia detectados 
em Wuhan, capital da 
Província Hubei, na China, 
foram reportados para a 
Organização Mundial da 
Saúde (OMS) ou, em inglês, 
World Health Organization 
(WHO). De acordo com o 
Hospital Municipal de Wuhan, 
os primeiros casos ocorreram 
entre 12 e 29 de Dezembro, sem 
identificação clara do vírus.

1 de Janeiro de 2020
Autoridades chinesas de saúde 
encerram atividades do mercado 
de frutos do mar de Wuhan, 
após identificar animais no local 
que poderiam ser origem do 
coronavírus.

5 de Janeiro de 2020
China anuncia que a pneumonia 
desconhecida não é referente 
aos vírus SARS (doença 
respiratória que matou 770 
pessoas entre 2002 e 2003) 
e MERS (doença aguda que 
matou 858 pessoas em 2012). 
Em pronunciamento, o Hospital 
de Wuhan anuncia investigação 
retrospectiva referente ao 
vírus, após notificar 60 casos 
confirmados, sete em estado 
crítico.

7 de Janeiro de 2020
Autoridades da China 
confirmam identificação do 
vírus como uma nova formação 
do coronavírus, inicialmente 
nomeado 2019-nCoV pela 
OMS. O genoma é divulgado 
para todo o mundo pelo Centro 
de Controle e Prevenção de 
Doença da China.

11 de Janeiro de 2020
Confirmada a primeira morte 
causada pelo coronavírus. Um 
homem de 61 anos de idade, 
exposto ao vírus no mercado de 
frutos do mar de Wuhan morreu 
em 9 de Janeiro após uma 
falha respiratória causada pelo 
coronavírus.

13 de Janeiro de 2020
Autoridades da Tailândia 
confirmam infecção pelo vírus, 
originada de um viajante chinês 
que havia chegado de Wuhan.

16 de Janeiro de 2020
Governo do Japão confirma 
caso em homem japonês 
que viajou para a capital da 
província de Hubei.

17 de Janeiro de 2020
Segunda morte na China 
é confirmada e o governo 
americano anuncia 
escaneamento de temperatura 
nos aeroportos de São 
Francisco, Nova Iorque e Los 
Angeles, em busca de sintomas 
do coronavírus.

20 de Janeiro de 2020
China registra 139 novos casos 
da doença, incluindo terceira 
morte confirmada. Diretor 
do Instituto Nacional de 
Alergia e Doenças Infecciosas 

informa que os EUA estariam 
trabalhando em uma vacina 
contra o vírus. É confirmado 
primeiro caso na Coréia do Sul, 
sendo um viajante vindo da 
cidade de Wuhan.

21 de Janeiro de 2020
Oficiais em Washington 
confirmam primeiro caso em 
território norte-americano e 
Austrália anuncia teste positivo 
em Brisbane.

22 de Janeiro de 2020
Cidade de Wuhan 
anuncia que irá 
“temporariamente” 
fechar aeroportos e 
estações de trem, após 
contagem de mortos por 
coronavírus ter atingido 
17 casos. Província de Henan 
declara banimento de venda de 
aves vivas, buscando combater 
o aumento de casos no país. 
Casos confirmados na China 
chegam a 547.

23 de Janeiro de 2020
Organização Mundial da 
Saúde convoca comitê para 
anunciar que coronavírus 
ainda não representa ameaça 
de emergência à saúde pública 
internacional, apensar de 
Singapura também confirmar 
primeiro caso.

24 de Janeiro de 2020
China estende restrições de 
vôo e transporte por trem para 
outras sete cidades (Chibi, 
Zhijiang, Huangshi, Xiantao, 
Enshi, Qianjiang e Xianning). 
Autoridades chinesas começam 
construção de hospital 
temporário com 1.000 novos 
leitos para o tratamento do 
coronavírus, com o objetivo de 
finalizar projeto em seis dias.

25 de Janeiro de 2020
Hong Kong anuncia estado de 
emergência e novos casos são 
registrados no Canadá e em 
Nepal. Royal Caribbean e MSC 
suspendem cruzeiros para a 
China.

26 de Janeiro de 2020
OMS aumenta nível de risco do 
coronavírus para Alta, governo 
norte-americano envia vôo 
especial para retirar americanos 
de Wuhan e Associação de 
Serviços de Viagem da China 
anuncia que todos os passeios, 
incluindo internacionais, foram 
suspensos.

27 de Janeiro de 2020
Sri Lanka confirma primeiro 
caso de vírus, Espanha, Portugal 
e França também iniciam 
missões de resgate para retirada 
de turistas na cidade de Wuhan.

28 de Janeiro de 2020
Xi Jinping, Presidente da 
República Popular da China, 
encontra Diretor Geral da OMS, 
Tedros Adhanom em Pequim, 
para autorizar o envio de time 
de experts internacionais, 
incluindo equipes do Centro 

de Controle e Prevenção de 
Doenças dos EUA, para investir 
as origens do coronavírus. 
Novos casos confirmados no 
Japão, Taiwan e Alemanha.

29 de Janeiro de 2020 
A Casa Branca anuncia 
uma nova força-
tarefa para auxiliar 
no monitoramento e 
contenção do vírus, 
garantindo dados 
atualizados da saúde 

de norte-americanos 
e informações de 

viagem. Já são 132 
mortos, 5.974 casos 
confirmados na 
China e um novo teste 

positivo é registrado na 
Finlândia.

30 de Janeiro de 2020
Governo norte-americano 
confirma primeira transmissão 
direta do vírus, através de 
contato com primeiro infectado. 
No mesmo dia, a Organização 
Mundial da Saúde declara 
emergência de saúde pública 
global por surto do coronavírus 
ou em inglês, Public Health 
Emergency of International 
Concern (PHEIC). Número de 
países afetados chega num total 
de 23 e são confirmados novos 
casos únicos na Índia, Filipinas 
e dois infectados na Itália.

2 de Fevereiro de 2020
Confirmada morte nas Filipinas 
de homem chinês com 
coronavírus, primeira vítima 
fatal fora da China, após pouco 
mais de um mês de registros 
em Wuhan e outros países, com 
registros de 300 mortes e 14 mil 
infectados em todo o mundo.

3 de Fevereiro de 2020
Hospital Huoshenshan, com 
1.000 leitos é construído 
após 10 dias de operação, 
pronto para receber pacientes 
em Wuhan. Funcionários de 
hospitais em Hong Kong fazem 
greve, exigindo fechamento de 
fronteiras com a China, para 
evitar novos casos.

7 de fevereiro de 2020
Li Wenliang, doutor de Wuhan 
que foi enquadrado pela polícia 
após tentar avisar população 
sobre um vírus “parecido 
com SARS” em Dezembro de 
2019, morre em decorrência 
do coronavírus. Após seu 
falecimento, a plataforma 
chinesa Weibo, semelhante 
ao Twitter, foi canal para 
mensagens como “Governo 
de Wuhan deve desculpas 
ao Doutor Li Wenliang” e 
“Queremos liberdade de 
expressão”, contudo tópicos 
foram apagados rapidamente 
pelo sistema de censura da 
China.

8 de Fevereiro de 2020
Embaixada dos EUA, em 
Pequim, confirma morte de 
norte-americano em 6 de 
fevereiro de 2020, sendo 

a primeira morte de um 
estrangeiro, devido ao vírus.

11 de Fevereiro de 2020
OMS nomeia o 
coronavírus Covid-19.

14 de 
Fevereiro de 
2020
Confirmada 

primeira morte na 
Europa, de turista chinês 

que estava na França e havia 
apresentado teste positivo para 
o vírus. Egito anuncia primeiro 
registro de coronavírus, 
representando primeiro caso 
na África, desde o primeiro 
registro na China. Facebook e 
IBM cancelam conferências, 
evitando possível contato com 
novos casos de coronavírus.

21 de Fevereiro de 2020
Centros de Controle e 
Prevenção de Doenças dos 
EUA (CDC) americano muda 
critérios de registro, separando 
pacientes repatriados pelo 
Departamento de Estados dos 
EUA e identificados pela saúde 
pública norte-americana.

25 de Fevereiro de 2020
Ministério da Saúde 
divulga primeiro 
caso de coronavírus 
confirmado no 
Brasil, em homem de 
São Paulo que havia 
visitado Itália.

26 de Fevereiro de 2020
CDC informa que paciente 
da California é o primeiro 
registro de pessoa com o 
vírus que não teve contato 
com outros infectados ou fez 
viagens internacionais. Caso é 
denominado como “primeira 
disseminação através de 
comunidade”. 

27 de Fevereiro de 2020
Japonesa é diagnosticada com 
coronavírus pela segunda vez, 
após ter contraído vírus no final 
de janeiro e se recuperado em 
1º de fevereiro de 2020. 

28 de Fevereiro de 2020
No Brasil, número de casos 
suspeitos chegou em 182 em 
mais de seis estados, apesar 
de só possuir um paciente 
confirmado. 

29 de Fevereiro de 2020
Itália ultrapassa mil casos 
confirmados, com 1.128 testes 
positivos e 29 vítimas fatais. 
Primeira morte é confirmada 
nos EUA, resultando em novas 
restrições de viagem para 
Coréia do Sul, Irã e Itália. É 
confirmado primeiro caso em 
Qatar e Coréia do Sul aumenta 
relatos de casos confirmados 
para 3.150.

1 de Março de 2020
Segundo caso de coronavírus é 
confirmado no Brasil, sendo ele 
um funcionário da corretora XP 
Investimentos. 

2 de Março de 2020
Número de casos suspeitos 
no Brasil subiu para 433, 

sendo que 162 foram 
descartados em todo 
o País. Dólar atinge 
nona alta seguida, 
batendo novo recorde 

e apresentando valor 
de R$4,487. LATAM 

suspende vôos entre São 
Paulo e Milão, após surto de 
coronavírus e já são 2,100 testes 
positivos para o coronavírus 
em 18 de 27 estados norte-
americanos. Mortes totais 
ultrapassam 3 mil pacientes, 
com mais casos confirmados 
pela primeira vez em vários 
países da Europa e do Oriente 
Médio.

3 de Março de 2020
Governo brasileiro 
apresentou 
descontentamento 
com OMS, por falta 
de pronunciamento 
oficial caracterizando 
coronavírus como pandemia. 
Tal nomenclatura faz com que 
tratativa mude de localização de 
casos, para prevenção de mortes 
em grupos de risco. Fundação 

Oswaldo Cruz começou a 
produzir 30 mil testes 

para o coronavírus, 
alimentando todos os 
Estados brasileiros 
e mantendo contato 

constante com cada um. 

5 de Março de 2020
Ministério da Saúde confirma 4º 
caso de coronavírus no Brasil, 
em jovem de 13 anos que testou 
positivo para o vírus, porém 
sem apresentar os sintomas do 
Covid-19. 

6 de Março de 2020
Secretaria de Saúde da Bahia 
confirma nono caso no Brasil, 
sendo uma mulher de 34 anos 
que havia viajado para a Itália. 
Às 16h, o Ministério da Saúde 
confirmou total atualizado de 
13 casos no Brasil, sendo 10 em 
São Paulo e o restante na Bahia, 
Espírito Santo e Rio de Janeiro. 

8 de Março de 2020
Brasil atinge 19 casos 
confirmados, de acordo com 
Ministério da Saúde. 

9 de Março de 2020
Casos confirmados nos EUA 
chegam a 550, atingindo 30 
dos 50 estados americanos e 
apresentando 21 vítimas fatais. 
Brasil apresenta 25 casos 
confirmados, com primeiros 
relatos em Alagoas e Minas 
Gerais, sendo São Paulo o 
principal estado afetado. 
Número de suspeitos sobe para 
950, afetando os estados de 
Alagoas, Bahia, Minas Gerais, 
Espírito Santo, Rio de Janeiro, 
São Paulo e o Distrito Federal. 
Já são 65 casos em toda a 
América Latina. Ao final do 
dia, governo italiano anunciou 
que país entraria em isolamento 
total, com 60 milhões de 

habitantes proibidos de fazer 
reuniões púbicas ou quaisquer 
movimentos 
pelo país.

10 de 
Março de 
2020 
Rio Grande 
do Sul confirma 
primeiro caso de coronavírus, 
sendo o 31º do país, sem 
afetar a região norte do Brasil. 
Jair Bolsonaro, presidente do 
Brasil, afirma que não existe 
crise econômica internacional 
e que posicionamento da mídia 
passa uma idéia fantasiosa dos 
impactos do coronavírus.

11 de Março de 2020
OMS declara coronavírus 

como pandemia, após 
número de casos 
ultrapassar 118 mil 
em todo o mundo. No 
Brasil, já são 52 casos 

confirmados em oito 
estados (30 em São Paulo, 

13 no Rio de Janeiro, Bahia, 
Rio Grande do Sul, Distrito 
Federal, Alagoas, Minas Gerais 
e Espírito Santo), sendo que 
935 suspeitas foram descartadas 
e 907 ainda em análise. 
Bolsa de valores tomba 7,64%, 
com temor da nova pandemia, 
derrubando em mais de 9% as 
ações de Petrobras e Vale, além 
de trazer prejuízos de 15% para 
as companhias aéreas Azul e 
Gol.
São 114 países com relatos 
de coronavírus e mais de 65 
mil infectados recuperados, 
com a situação da China quase 
estabilizada. NBA suspendeu 
temporada por causa do vírus, 
até segunda ordem.

12 de Março 
de 2020
Dólar abre 
cima de 
R$5 pela 
primeira 
vez na 
história, após 
Donald Trump proibir viagens 
para a Europa, à partir do 
território norte-americano. 
China anunciou fim do pico 
do coronavírus no país, com 
apenas oito novos casos 
no epicentro da pandemia, 
permitindo que a cidade de 
Wuhan, na província de Hubei, 
pudesse iniciar retorno em 
atividades.
Primeira transmissão local no 
Brasil é registrada, totalizando 
15 casos no estado do Rio de 
Janeiro. Chega a 78 o número 
de infectados em todo o Brasil, 
com 46 sendo de São Paulo 
(44 na capital) e novos casos 
sendo registrados no Paraná e 
Pernambuco.

13 de Março de 2020
Bolsa brasileira abre em alta 
de 15% após queda histórica, 
decorrente do Banco Central de 
vários países injetando bilhões 
na economia mundial, buscando 
estabilizar quedas e evitar 

Linha do tempo do coronavírus, com relatos 
desde sua descoberta no final de 2019

Enfrentamento ao Coronavírus

O novo coronavírus sofreu mutações ao longo dos dez meses em que circula pelo Brasil. Os 
cientistas do Laboratório Adolfo Lutz analisaram o vírus, confirmaram as mudanças genéticas e 
avançaram na investigação das rotas de cada tipo de coronavírus
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novo circuit-breaker. Hospital 
Albert Einstein, em São Paulo, 
afirma ter confirmado 98 casos 
de coronavírus, informação 
que vai contra as estimativas 
do Ministério da Saúde. 
Dados ainda estão sendo 
avaliados. Governo do Rio 
de Janeiro planeja suspender 
aulas e aplicar home office em 
servidores.

14 de Março de 2020
Brasil tem 121 casos 
confirmados em todo o 
país, com Salvador, Recife 
e São Paulo anunciando o 
cancelamento de eventos com 
mais de 500 pessoas presentes.

15 de Março de 2020
Ministério da Saúde apresenta 
relatório com 200 casos 
confirmados de coronavírus em 
todo o Brasil, totalizando 1.913 
casos suspeitos em 25 estados 
e Distrito Federal, além de 
68% dos testes positivos terem 
sido registrados em São Paulo, 
com 136 infectados. Presidente 
Donald Trump comprova 
resultado negativo para o vírus, 
após suspeita resultante de 
encontro com Jair Bolsonaro e 
Fabio Wajngarten em Miami. 
EUA apresentou 2.900 casos 
confirmados e 57 vítimas fatais.
Bolsonaro quebra quarentena 
e participa de manifestação de 
partidários, recebendo críticas 
de presidentes da Câmara e 
afirmando que não deve haver 
histeria referente ao vírus.

16 de Março de 2020
Bolsa cai quase 10% após 
suspender negociações e dólar 
sobe para R$4,92, registrando 
quinto circuit breaker em Março 
de2020. 

17 de Março de 2020
Estado de SP teve o primeiro 
caso de morte provocada 
pelo coronavírus no Brasil, 
homem de 62 anos que foi 
atendido no hospital Albert 
Einstein. Notícia foi divulgada 
logo após o prefeito Bruno 
Covas decretar situação de 
emergência da capital de São 
Paulo. Presidente da República, 
Jair Bolsonaro, é submetido a 
segundo teste do coronavírus, 
após furar isolamento durante 
manifestação do dia 15 de 
março.
OMS solicitou que todos os 
países acelerassem fase de 
testes para prevenção do vírus 
em todo o mundo. Primeiros 
testes de vacina para o 
covid-19 foram iniciados nos 
EUA, nomeando o processo 
Moderna’s mRNA-1273.

18 de Março de 2020
Ministro do Gabinete de 
Segurança do Brasil, Augusto 
Heleno, é diagnosticado com 
coronavírus, sendo o décimo 
quinta registro dentre os 
participantes da comitiva de 
Jair Bolsonaro para Miami. 
Segundo teste de Jair Bolsonaro 
apresenta resultado negativo, 
após presidente participar de 
manifestação em 15 de março. 
De acordo com Unesco, mais 
de 850 milhões de crianças e 
adolescentes estão sem aula, 
sendo metade do número de 
estudantes em todo o mundo.
Presidente Jair Bolsonaro 
envia pedido ao Congresso, 
para que seja decretado estado 
de calamidade pública no 
Brasil, devido ao coronavírus. 
Alteração permite que custos 
com o combate ao Covid-19 
sejam maiores, oferecendo 
maior suporte para a saúde do 
Brasil. Ao final do dia, foram 
registradas 4 mortes no Brasil, 
todas na região de São Paulo, 
com vítimas possuindo mais de 
60 anos de idade. 

19 de Março de 2020
Luiz Mandetta e Sérgio Moro 
assinaram documento para 
fechar fronteiras do Brasil 
por 15 dias, suspende acesso 
estrangeiro pelas fronteiras da 
Argentina, Bolívia, Colômbia, 
Guiana Francesa, Guiana, 
Paraguai, Peru e Suriname.

24 de Março de 2020 
Devido ao aumento 
de casos confirmados 
no Brasil, Ministério 
da Saúde afirmou 
que irá ampliar testes 
do Covid-19 para 22,9 
milhões de avaliações. Taxa 
de recuperação mundial alcança 
45.33% e mortalidade fica em 
3,83%. 
Presidente Jair Bolsonaro faz 
pronunciamento no período da 
noite, apresentando orientação 
contrárias aos procedimentos 
adotados em todo o mundo. De 
acordo com o presidente, foi 
causada uma histeria por parte 
da mídia, que agora mudou 
postura, pedindo calma e 
tranquilidade. 

26 de Março de 2020 
Após atualização do 
Ministério da Saúde, 
casos no Brasil tem 
maior aumento em 
24h, com 77 mortes e 
2.915 casos confirmados. 
Com um mês do primeiro 
relato de coronavírus no 
Brasil, país registrou 11,7% 
de infectados evoluindo para 
estado grave.
Câmara do Brasil aprova 
auxílio emergencial para 
trabalhadores autônomos, sem 
carteira assinada. 

31 de Março de 2020
Completam 3 meses desde o 
primeiro relato de coronavírus 
na China e no mundo. 

01 de Abril de 2020
Dólar opera em alta de 0,99%, 
sendo vendido perto de 
R$5,25, apesar de medidas 
globais para reduzir impacto 
do coronavírus na economia. 
Produção industrial brasileira 
tem segunda alta consecutiva, 
com 0,5% de crescimento em 
fevereiro, com relação ao mês 
anterior, resultado da produção 
de veículos automotores, 
reboques, carrocerias e outros 
produtos químicos.

02 de Abril de 2020 
Seguindo o 
exemplo da China, 
após 10 dias de 
obras, Hospital 
de Campanha no 
Pacaembu é entregue. 
Casos suspeitos são 
relatados por secretarias 
municipais e estaduais, subindo 
casos para 7.011 e fatalidades 
para 251, números diferentes 
dos informados pelo Ministério 
da Saúde. 

03 de Abril de 2020
Busca por registro no 
Conselho de Enfermagem de 
SP cresceu 46% no mês de 
março. Atendimento online 
permitiu que 5 mil novos 
registros fossem solicitados e 
105 reaberturas de processo 
entrassem para a lista de 
autorizações. 

04 de Abril de 2020
Casos no Brasil ultrapassam 10 
mil, após novo levantamento do 
Ministério da Saúde. 
06 de Abril de 2020
Novo levantamento do 
Datafolha apresenta 76% 
de votos favoráveis para o 
isolamento social no Brasil. 
Após entrevistar 1.511 pessoas, 
dado apresentou maioria em 
apoio à quarentena, sendo 18% 
contra o isolamento e 6% sem 
opinião definida.
Governo de SP estima que 
estado terá cerca de 1.250 
mortes por coronavírus em 
uma semana, fazendo com 
que governador João Dória 
prorroga-se quarentena até 
22 de abril, adicionando duas 
semanas ao prazo de isolamento 
anterior. 

07 de Abril de 2020
China teve 1º dia sem mortes 
pela Covid-19 desde o início 
do surto, apesar de número 
de casos ter voltado a crescer 
após estabilização no final de 
fevereiro de 2020. País teve 
primeiro óbito em 11 de janeiro 

e 3.331 falecimentos ao 
todo.
Governo Brasileiro 
lançou aplicativo para 
efetuar pagamento 
de R$600 para 

trabalhadores informais, 
disponibilizando valor em 

até 48 horas após cadastro 
efetuado. Benefício busca trazer 
apoio para mais de 15 milhões 
de trabalhadores. 

09 de Abril de 2020
STF proibiu Presidente Jair 
Bolsonaro e governo federal 
de intervir em decisões de 
estados e municípios sobre 
isolamento, após analisar ação 
na Ordem dos Advogados do 
Brasil (OAB). Primeira parcela 
do auxílio de R$600 para 

trabalhadores informais 
começou a ser paga, 

sendo dividido em três 
parcelas do mesmo 
valor citado, até 29 de 

maio.

10 de Abril de 2020
Ministério da Saúde atualizou 
a situação do coronavírus no 
Brasil, sendo São Paulo o 
estado mais afetado desde o 
início da pandemia no país.

13 de Abril de 2020
Além de oportunidades na 
área de saúde, outros setores 
apresentam aumento de 
demanda e criação de vagas 
de emprego, como é o caso 
de redes de supermercados, 
e-commerce, segurança, 
informática e TI. 

15 de Abril de 2020 
Tensão no Ministério da Saúde 
aumenta devido a possível 
demissão do ministro Luiz 
Henrique Mandetta, resultando 
no pedido de desligamento 
de seu secretário Wanderson 
de Oliveira, responsável pela 
formulação de medidas contra o 
Covid-19. Pedido foi recusado 
pelo ministro, que seguiu 
aguardando substituição.

16 de Abril de 2020
Mandetta 
anuncia 
através de sua 
conta pessoal 

do Twitter 
que foi demitido, 

agradecendo a parceria de 
seus colaboradores durante sua 
campanha no SUS. 

24 de Abril de 2020
Dólar bate R$5,71 e renova 
recorde histórico com demissão 
de Moro, ex-ministro da 
justiça que deixou o cargo após 
mudança repentina do cargo de 
Diretor-Geral da Polícia. 

25 de Abril de 2020
Mortes por coronavírus no 
mundo chegam a 200 mil, de 
acordo com Universidade Johns 
Hopkins No Brasil, são 58,5 
mil casos confirmados e 4 mil 
mortes, segundo Ministério.

27 de Abril de 2020
Em São Paulo, 3,5 milhões 
de alunos da rede estadual 
retomam aulas na segunda-
feira, através de aplicativos e 
transmissão por TV. 

29 de Abril de 2020
Nova pesquisa do Datafolha 
apresenta 52% de apoio ao 
isolamento social amplo 
e 46% a favor da volta ao 
trabalho de pessoas fora do 
grupo de risco, após ouvir 
1.503 pessoas em todos 
os estados. Jair Bolsonaro 
amplia atividades essenciais 
e inclui serviços para 
caminhoneiros em rodovias, 
permitindo a reabertura de 
“atividades de comércio de 
bens e serviços, incluídas 
aquelas de alimentação, 
repouso, limpeza, 
higiene, comercialização, 
manutenção e assistência 
técnica automotiva”, 
totalizando 13 novos grupos 
de atividade.

30 de Abril de 2020

Desemprego no País sobe 
para 12,2% e atinge 12,9 
milhões de pessoas, com 
1,2 milhões a mais do que 
o mesmo período de 2019 
(janeiro a março), sem 
relação comprovada com os 
impactos do coronavírus. 

09 de Maio de 2020
Brasil ultrapassa barreira 
dos 10 mil mortos por 
Covid-19, sendo um dos 
seis países que atingiram 
número, superando até 
mesmo a China, primeiro 
país com epicentro da 
pandemia. 

10 de Maio de 2020
Brasil tem 11.123 
mortes e 162.699 casos 
confirmados, diz Ministério 
da Saúde, com favelas do 
RJ apresentando 81 óbitos 
e 422 casos de COVID-19. 
Brasil foi considerado 
o epicentro do vírus na 
América do Sul.

12 de Maio de 2020
Bares e restaurantes 
demitem 1 milhão e fecham 
20% de estabelecimentos, 
de acordo com a Associação 
Brasileira de Bares e 
Restaurantes (Abrasel) e 
Asscociação Nacional dos 
Restaurantes (ANR). Para 
efetuar os pagamentos 
de maio, a maioria dos 
donos de restaurantes e 
bares afirmou recorrer a 
acordo previsto pela MP 
dos Salários, que autoriza 
suspensão de contratos 
ou redução de jornada e 
salários.

13 de Maio de 2020
Brasil supera Alemanha 
em número de casos e 
fica em 7º em balanço 
de universidade, que 
apresentou 173 mil casos 
até o momento. Além disso, 
Brasil é o 6º do ranking dos 
países com mais mortes 

por Covid-19, ficando 
atrás dos EUA, Reino 

Unido, Itália, França 
e Itália. Vendas 
do comércio caem 
2,5% e setor tem 

pior março desde 
2003, recuando 1,2% 

referente ao ano anterior 
e sendo 0,2% pior do que o 
menor índice registrado em 
2003.

15 de Maio de 2020 
Teich deixa o 
Ministério da Saúde 
antes de completar 
um mês no cargo, 
após discordar de 
pedidos de Presidente 
Jair Bolsonaro referente 
a utilização de cloroquina 
e medidas de isolamento 
social. Nelson Teich assumiu 
como Ministro da Saúde 
em 17 de abril e deixa o 
cargo após assumir posição 
anteriormente ocupada por 
Luiz Henrique Mandetta.

19 de Maio de 2020
Estado de SP registra 
recorde de 324 novas mortes 
por coronavírus em um dia 
e ultrapassa 5 mil óbitos, 
com quase 66 mil casos 
confirmados na região. 
O balanço do Ministério 
da Saúde informa 17.971 

mortos e 271.628 casos. 
Foram 1.179 mortes em 
apenas um dia. Brasil 
está em terceiro entre os 
países com mais casos 
confirmados, atrás de EUA e 
Rússia.

21 de Maio de 2020
Mundo ultrapassa o registro 
total de 5 milhões de casos 
confirmados do novo 
coronavírus. Na América 
do Sul, Uruguai se torna 
exemplo de tratativa contra 
a pandemia do Covid-19, 
estabilizando casos em 738 e 
óbitos em 20.

22 de Maio de 2020
América do Sul se tornou 
o novo epicentro da 
Covid-19 e Brasil é o País 
mais afetado, diz OMS, 
informando que taxa de 
ataque no Amazonas (490 
infectados para cada 100 
mil habitantes) está bem 
alta, sendo a região de maior 
preocupação. 

27 de Maio de 2020
Com pandemia, Brasil fecha 
860 mil postos formais de 
trabalho em abril, de acordo 
com os dados do Cadastro 
Geral de Empregados e 
Desempregados (Caged). 
O saldo é resultado de 
598.596 contratações frente 
a 1.459.099 demissões no 
quarto mês do ano. O salário 
médio real de admissão no 
Brasil ficou em R$1.814,62 
em abril.

07 de Julho de 2020
Resultado de teste de 
Bolsonaro dá positivo 
para Covid-19, 
com presidente 
afirmando estar 
melhor que no 
dia anterior, onde 
apresentou febre 
de 38ºC. Já haviam 
sido feitos três testes para 
coronavírus em março, com 
resultados negativos. 

15 de Julho de 2020
Passa de 75 mil o número 
de mortes por coronavírus 
no Brasil. Levantamento do 
consórcio de veículos da 
imprensa junto às secretarias 
estaduais de Saúde indicam 
que, desde o início da 
pandemia, 75.523 pessoas 
morreram por causa do 
Covid-19.

21 de Julho 
Teste de uma vacina 
contra a Covid-19, 
desenvolvida pelo 
laboratório chinês 

Sinovac, começa a 
ser feito no Brasil.

08 de Agosto de 2020
Passa de 100 mil o número 
de mortes pelo coronavírus 
no Brasil. Na mesma 
data, o País 
ultrapassou a marca 
de 3 milhões de 
pessoas infectadas 
pelo vírus.

11 de Agosto de 2020
Rússia anuncia que aprovou 
a vacina contra a Covid-19, 
chamada de Sputnik V, 
desenvolvida pelo Instituto 
de Pesquisa Gamaleya, do 
Ministério de Saúde do país.

24 de Setembro de 2020
Argentina registra maior 
taxa diária de mortes por 
Covid-19 entre as nações 
com mais de um milhão 
de habitantes: chegou a 
8 mortes/1.000.000 de 
habitantes.

28 de Setembro de 2020
Mortes por Covid-19 
ultrapassam 1 milhão no 
mundo.

25 de Outubro de 2020
Países europeus começam 
a impor novas restrições de 
circulação e aglomeração 
devido ao aumento de casos 
de Covid-19 durante outono 
do hemisfério norte. Os 
Estados Unidos também 
começam a registrar novos 
picos de casos da doença.

09 de Novembro de 2020
Laboratório começam 
a anunciar os resultado 
preliminares de testes 
clínicos que mostram 
que suas vacinas para o 
Covid-19 são eficazes.

18 de Novembro de 2020
Com uma segunda onda 
da doença atingindo vários 
países, principalmente 
na Europa e os Estados 
Unidos, o mundo registra 
o recorde diário de mortes 
desde o início da pandemia: 
1.115 óbitos são registrados 
em 24 horas. No Brasil, 
os casos também voltam a 
aumentar, mas autoridades 
evitam falar em segunda 
onda.

19 de Novembro de 
2020 

Lote com as 
primeiras 120 mil 
doses da vacina 
CoronaVac chega 

a São Paulo trazido 
da China. Vacina 

produzida por laboratório 
chinês em parceria com o 
Instituto Butantan ainda 
não teve autorização para 
ser aplicada no Brasil e 
está na 3ª fase de testes, 
que analisa a eficácia após 
aplicação em milhares de 
voluntários.

02 de Dezembro de 2020 
Mundo passa de 1,5 milhão 
de mortes por coronavírus. 
Os EUA bateram recordes 
de internações e registraram 
2.804 mortes no mesmo dia. 
Brasil é o segundo País com 
mais óbitos e o terceiro em 
número de casos.

14 de Dezembro de 2020
Enfermeira Sandra Lindsay 
recebe dose da vacina da 
Pfizer em hospital de Long 
Island, no estado de Nova 
York.

21 de Dezembro de 
2020
Joe Biden, 
presidente eleito dos 
EUA, recebe 1ª dose 

de vacina contra o 
Covid-19. A aplicação 

em público é um esforço 
para incentivar a vacinação 
no país; na semana passada, 
o atual vice-presidente Mike 
Pence também se vacinou 
durante uma transmissão 
televisionada.

Confira alguns momentos da pandemia (continuação):
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Devastação ambiental também marca o ano de 2020
Incêndios florestais, desmatamento na Amazônia e ondas recordes de calor também foram pautas 
preocupantes durante o ano

Enchentes, queimadas, 
desmatamento, ciclone 
bomba, nuvem de gafa-
nhoto, animais invaso-
res e uma pandemia sem 
precedentes na história 
moderna. O ano de 2020 
apresentou grandes desa-
fios relacionados ao meio 
ambiente.

Por um lado, 2020 foi 
marcado pela união dos 
países em construir uma 
economia mais verde; por 
outro, pelos desafios mais 
imediatos provocados pelo 
coronavírus.

“Este foi um ano de pa-
radoxos. Apesar do efeito 
nefasto em mortes pela 
Covid-19 e a perda de ren-
da devido à desaceleração 
econômica, esta situação 
provocou uma redução 
considerável na poluição 
do ar, tanto pela redução 
da movimentação de ve-
ículos no planeta como 
pela desaceleração indus-
trial”, resume o membro 
da Rede de Especialistas 
em Conservação da Natu-
reza (RECN) e professor 
do Laboratório de Inova-
ção em Sustentabilidade 
da Universidade de Colo-
rado, Gunars Platais.

Ele e outros especia-
listas fizeram um balanço 
dos eventos mais marcan-
tes da área ambiental em 
2020 e traçaram algumas 

perspectivas para 2021. 
Veja a seguir:

Fim da Década da 
Biodiversidade

Em 2020, encerra-se 
a Década da Biodiversi-
dade, criada pela Organi-
zação das Nações Unidas 
(ONU) para proteger as 
espécies do planeta. No 
entanto, nenhuma das me-
tas definidas para o perío-
do foi atingida de acordo 
com o balanço final da 

Década divulgado pela 
entidade em setembro 
deste ano.

No Brasil, números 
apresentados em novem-
bro pelo Instituto Brasi-
leiro de Geografia e Esta-
tística (IBGE) mostraram 
que o país tem 3.299 es-
pécies ameaçadas de ex-
tinção.

Redução das emissões 
de gases do efeito estufa

Um estudo da revista 

científica Nature Commu-
nications mostrou que a 
pandemia teve grande im-
pacto na redução da polui-
ção atmosférica. Segundo 
cálculos dos pesquisado-
res, houve uma queda de 
8,8% nas emissões de di-
óxido de carbono (CO2) 
na primeira metade do 
ano em comparação com 
igual período de 2019. A 
redução é maior do que a 
registrada em crises eco-
nômicas anteriores ou na 

Segunda Guerra Mundial.
Por outro lado, em re-

lação à redução das emis-
sões de gases de efeito 
estufa, o Brasil estabele-
ceu recentemente metas 
pouco ambiciosas a serem 
cumpridas até 2030, man-
tendo o que havia sido 
proposto há cinco anos.

Pantanal
Em 2020, o Pantanal 

recebeu atenção interna-
cional em razão dos in-

Meio ambiente

cêndios que queimaram o 
bioma e mataram milhares 
de animais. O fogo atingiu 
Unidades de Conservação 
(UCs), incluindo o Par-
que Estadual Encontro das 
Águas, que reúne a maior 
população de onça-pintada 
do mundo.

“Em 2020, a intensida-
de e a quantidade de áreas 
atingidas pelo fogo foram 
muito grandes. Apesar das 
políticas equivocadas do 
governo federal e algumas 
em nível dos estados do 
Mato Grosso do Sul e do 
Mato Grosso, a tragédia 
estabeleceu um Clima de 
solidariedade na sociedade 
e ao mesmo tempo aparou 
algumas arestas entre o 
terceiro setor e a iniciativa 
privada”, comenta o mem-
bro da RECN e diretor 
executivo do Instituto SOS 
Pantanal, Felipe Dias.

 
Eventos climáticos 
extremos

Além das chuvas e es-
tiagens, o Brasil também 
conviveu com eventos cli-
máticos incomuns ao lon-
go do ano, como o ciclo-
ne bomba, que prejudicou 
mais gravemente a região 
Sul do país, e a nuvem de 
gafanhotos, ocasionada 
pelas mudanças climáticas 
e por práticas não susten-
táveis de agricultura.  



GAZETA REGIONAL
www.gazetaregional.com.br     

26 de dezembro de 2020economia
7

Com a atual situação 
mundial, podemos perce-
ber que a pandemia agra-
vou o cenário econômico. 
Muitas empresas, para 
amenizar o impacto no seu 
orçamento e de seus fun-
cionários, foram obrigadas 
a optarem pelo modelo 
de trabalho  home office, 
mantendo a distância en-
tre os colaboradores de 
acordo com as normas de 
distanciamento social da 
Organização Mundial da 
Saúde (OMG).

Observando o cenário 
e pensando que os efeitos 
e impactos da pandemia 
serão a longo prazo. Essas 
mudanças e melhorias no 
mercado trabalhista devem 
ser de imensa grandeza 
e devemos encarar como 
uma oportunidade de se 
reinventar como profissio-
nal e encarar como uma 
nova modalidade de tra-
balho, antes existente em 
poucos e raros casos den-
tro das corporações exis-
tentes no Brasil. 

Com os avanços da 
tecnologia e diferentes al-
ternativas para trabalhar, 
está sendo possível manter 
as atividades de maneira 
remota, ou seja, em home 
office, com a comunicação 
online entre os colabora-
dores, fazendo com que as 
pessoas perceberem que 
não é necessário estar fisi-
camente no seu ambiente 
habitual de trabalho, ou 
seja, em sua empresa ou 
oficina até mesmo no es-
critório, para que possam 
ser produtivas e entregar 
os resultados solicitados. 

Podemos destacar que 
há dois anos em uma bus-
ca rápida na internet, en-
contrava-se o termo ‘assis-
tente virtual’ em pesquisas 
como a profissão mais 
buscada nos próximos dez 
anos ou profissionais que 
serão tendência para os 
próximos cinco anos no 
mercado de trabalho. Pro-
fissão do futuro no Brasil, 
sim no Brasil, porque em 
outros países, principal-
mente nos da América do 
Norte e Europa,  já pos-
suem legislação e é um for-
mato de trabalho oferecido 
pelas empresas sendo pos-
sível encontrar  facilmente 
vagas de trabalho para este 
perfil de profissional, ou 
seja, encontrar vaga para 
prestador de serviços que 
fazem o trabalho de um es-
critório, da sua casa ou de 
espaços de coworking, co-
nhecidos como escritórios 
compartilhados, no mo-
mento fechado devido às 
normas de distanciamen-
to social da Organização 
Mundial da Saúde (OMG), 
podendo ser prestados de 
maneira 100% remota ou 
semipresencial, porém 
não era muito praticado no 
Brasil e a pandemia trouxe 
esse cenário para os dias 
atuais. 

O trabalho remoto veio 
para ficar e uma das maio-
res mudanças na vida das 
pessoas foi o impacto do 
deslocamento da empre-
sa para o home office, o 
que gera muitas  dúvidas 

para os empregadores e 
empregados são as legisla-
ções para esse  modelo de 
trabalho que precisou ser 
praticado devido o distan-
ciamento social.  Há mui-
tos fatores positivos e ne-
gativos, mas de uma coisa 
todos têm certeza, essa é 
uma solução para manter 
todos ativos no mercado 
de trabalho e amenizar 
os impactos no orçamen-
to das empresas e de seus 
colaboradores e empreen-
dedores que  estão encon-
trando no home office uma 
alternativa de trabalho e 
estão investindo em pres-
tação de serviços remotos.

Para os profissionais 
que buscam mais qualida-
de de vida, ou seja, evitar 
passar horas no trânsi-
to, ter mais tempo com 
os filhos e horários mais 
flexíveis, esta profissão 
preenche esses requisitos, 
porém por não ser muito 
praticada no Brasil, havia 
certa resistência por parte 
dos empresários. E empre-
gadores. 

Com a pandemia não 
teve jeito, o home office 
escancarou a necessidade 
de ter profissionais quali-
ficados no mercado, pois 
muitos funcionários não 
conseguiram se adaptar 
por vários fatores. Em um 
cenário ideal para o profis-
sional prestar assistência 
virtual é necessário um es-
paço adequado para escri-
tório, boa internet, rotina 
de horário bem definidos. 
Mas com a pandemia, toda 
a família veio para casa, as 
crianças com aula online, 
barulho, falta de rotina, 
pouco espaço e equipa-
mentos adequados, como 
computadores e impresso-
ras.

Para os trabalhadores 
antenados no mercado de 
trabalho que estavam es-
tudando e já prestavam 
esse tipo de serviço, eles 
têm conseguido se des-
tacar e multiplicar a sua 
renda. Com isso voltamos 
a destacar que Assistente 
Virtual ou remoto é uma 
profissão em alta e que a 
cada dia mais cresce no 
Brasil e no mundo devido 
a pandemia.

Mas afinal o que é 
assistente virtual?

Podemos dizer de for-
ma resumida que é um 
profissional autônomo 
especializado que presta 
serviços em diversas áreas, 
nos ramos administrativo, 
comercial, relacionamento 
com o cliente, comunica-
ção, contábil, RH, finan-
ceiro e muitos outros, de 
forma remota para micro, 
médias e grandes empre-
sas, empreendedores e 
profissionais liberais.

Como temos ouvido 
com frequência, o modelo 
home office veio para fi-
car. Muitas empresas per-
ceberam a vantagem em 
ter um profissional remoto 
em sua equipe, entre elas, 
podemos destacar algumas 
como a redução dos cus-
tos e encargos trabalhista, 
despesas para manter o 

espaço no escritório, isso 
inclui aluguel, água, luz, 
transporte, enfim inúmeros 
benefícios.

Partindo do princípio 
já observado anteriormen-
te no cenário atual e pen-
sando que os efeitos e im-
pactos da pandemia serão 
a longo prazo e tendo em 
vista e sendo uma possibi-
lidade para voltar ao mer-
cado de trabalho, vem o 
questionamento.

Quem pode trabalhar 
como assistente virtual?

Para o profissional que 
busca empreender como 
Assistente Virtual tem um 
amplo mercado a ser ex-
plorado. Para ser empreen-
dedor nesta área é neces-
sário ter um conhecimento 
específico em uma deter-
minada área podendo ser 
ela administrativa, finan-
ceira, logística, comercial, 
podendo ser um Assistente 
Virtual que presta serviços 
em cobrança e negocia-
ções de dívidas, cotações 
e compras, escritórios de 
advocacia, principalmen-
te estudantes de direito, 
auxiliar engenheiros, ar-
quitetos, em clínicas mé-
dicas auxiliando os médi-
cos com agendamento de 
consultas. E, não podemos 
deixar de destacar a área 
que mais cresce nos ser-
viços remotos, sendo uma 
das profissões que podem 
faltar profissionais neste 
próximo ano, é a função 
de social mídia. Com a 
pandemia muitas empresa 
migraram para o atendi-
mento digital, gerando no-
vas oportunidade.

Quais os requisitos que 
preciso para ser um 
assistente virtual?

Conhecimento em uma 
determinada atividade, ou 
seja, resolver um problema 
e ter disciplina para manter 
a rotina em home office e 
cumprir os prazos e servi-
ços determinados entre as 
partes.

Mas afinal onde 
podemos encontrar esse 
tipo de trabalho?

Podem ser encontrados 
em sites de ofertas de ser-
viços de freelancer como 
Home Agent, Workana, 
99 freelas, entre outros. 
O ideal é ver o modelo de 
prestação de serviço que 
é compatível com sua ro-
tina e conhecimentos para 
conseguir se destacar neste 
mercado de prestação de 
serviços remotos.

O Home Office veio 
para ficar, como podemos 
ver nas reportagens dos 
grandes, médios e peque-
nos meios de comunica-
ção, empresas anunciando 
o grande crescimento por 
busca deste perfil de pro-
fissional. Para o período 
pós-pandemia, que é um 
cenário nada previsível, 
podemos afirmar que esta 
atividade que antes men-
cionada como profissão do 
futuro se torna a profissão 
do presente sendo a solu-
ção para muitos brasileiros 
e pode ser a sua.

Simone Simp
Assistente Virtual

Crescimento pós-
pandemia da profissão 
de Assistente Virtual

Setor de construção civil continua 
a crescer e a expectativa para o 
próximo ano é positiva

De um começo de ano 
repleto de incertezas, a uma 
reta final com balanço posi-
tivo. Dados da Confedera-
ção Nacional da Indústria 
(CNI) detalham que a 
construção civil perma-
nece em crescimento e, 
pelo terceiro mês conse-
cutivo, registrou índices 
positivos na atividade e 
no emprego. Para trabalha-
dores da área o crescimen-
to é animador e representa 
oportunidades para o futuro 
pós-pandemia.

A curva positiva confir-
ma a tendência de expan-
são da construção civil e 
aponta para uma supera-
ção completa do impacto 
inicial da crise provocada 
pela pandemia do novo co-
ronavírus. “Os resultados 
positivos, em grande parte, 
se devem à rápida adoção 
de medidas de contenção, 
que minimizou os danos 
no setor, bem como ao au-
mento do investimento em 
tecnologia e comunica-

ção”, explica o diretor 
comercial da empresa de 
revestimentos inteligentes 
Ecogranito, Renato Las 
Casas.

Renato lembra que, 
entre julho e agosto deste 
ano, o Índice de Confiança 
do Empresário da Cons-
trução já havia despontado 
para 7,7 pontos, ultrapas-
sando a marca que indi-
ca o início de um cenário 
confiante. E o índice que 
avalia a disposição para 

investir no setor também 
aumentou.

Entre as medidas pre-
ventivas que possibilita-

ram a continuidade das 
obras e reduziram os 
prejuízos financeiros 
para as empresas, estão 
a adoção do distancia-
mento social e de ou-

tras atitudes recomen-
dadas pela Organização 

Mundial da Saúde (OMS), 
além da adesão a práticas 
sustentáveis. “Alternativas 
ambientalmente corretas 
são importantes não só em 
momentos de crise, mas 
também para a redução de 
gastos e aumento da pro-
dutividade em diversos 
segmentos. A visão susten-
tável é uma tendência que 
está se tornando cada vez 
mais popular no mercado 
empresarial e será um dos 
principais alicerces para o 
desenvolvimento e avanço 
do setor de construção ao 
longo dos próximos anos”, 
completa. 
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Cap. Aramil - Navio Fantasma

Anteriormente eu comentei que fa-
ria uma parte 2 do evento The Game 
Awards, falando sobre alguns anúncios, 
vamos começar: 

Perfect Dark este que é um novo 
jogo desenvolvido que a muito tem-
po não receba uma continuação sen-
do que o ultimo veio para 360. Agora 
a The Initiative (empresa criadora de 
desenvolvimento de jogos eletrônicos, 
para produção de jogos exclusivos de 
Xbox), anunciaram um trailer onde 
pode ser ver o trabalho e a ideia do que 
o jogo vai se tratar e trazendo de volta a 
protagonista Joanna Dark, este continu-
ará como exclusivo de Xbox. 

Back 4 Blood, é um suces-
sor espiritual de Left 4 Dead, 
contando com os mesmos 
desenvolvedores. O game 
trata-se de um survivel 
horror, com multiplayer 
de até 4 jogadores a me-
cânica segue parecida com 
“Left”, so que a diferença 
entre um e outro são as quan-
tidades de zumbis e o Tamanho. 

Sea of Solitude: The Director’s Cut 
será lançado em março 2021, para Nin-
tendo Switch. Neste jogo Kat irá explo-
rar uma cidade onde a luz foi submer-
sa e os medos se tornam criaturas, nas 
quais ela devera enfrentar e a mesmo 
tempo superar. 

The Callisto Protocol Este game 
esta sendo desenvolvido pelo cocriador 
de Dead Space, e seguira no formato 
de terror então poderemos esperar al-
gumas mecânicas de Dead Space nes-
te game. O jogo se passara em 2320 
numa prisão de segurança máxima, em 
Callisto (lua de Júpiter), com a previsão 
de lançamento para 2022. 

Evil West foi mais um dos nomes 
que chamaram a atenção, pois o joga 
lembra Darkwatch (os jogos se parem, 
mas não existem conexões entre eles), 
com muita ação, demônios em meio ao 

velho oeste, e chegara 
em 2021. 

Para aqueles 
que gostam de 
jogar Ark, foi 
anunciado com 
a participação no 
trailer de Vin Die-
sel, como Santiago, 
para fins de curiosida-
de ele é brasileiro em Ark II. Além do 
game divulgaram também uma anima-
ção, ambo chegam em 2022. 

Para aqueles que amam League of 
Legends foi anunciado Ruined King o 
primeiro jogo em formato Single Player 

e RPG (Role Playing Game) da 
Riot Games do universo deste 

MOBA (Multiplayer Online 
Battle Arena). A historia 
Illaoi, Ahri, Miss Fortu-
ne, Braum e Pyke vão in-
vestigar Aguas de Sentina 
e a Ilha das Sombras para 

enfrentar um inimigo Ocul-
to. Ruined King, esta previsto 

para 2021. 
Por fim o anuncio que deixou qual-

quer jogador de PS3 e X360 saltarem 
da cadeira foi Mass Effect, ainda não se 
tem enredo  

Siga meu canal “Navio Fantasma” 
no YouTube e na Twitch.

Grandes Anúncios revelados no The Game Awards 

Mapeamento dos hábitos de compra do brasileiro 
destaca oportunidades para as marcas neste final de ano
Com o crescimento da audiência digital e surgimento de novos adeptos na pandemia, o e-commerce 
segue forte mantendo faturamento e movimentando consumo e economia

É possível afirmar que a 
pandemia do coronavírus, de 
fato, obrigou não só as pes-
soas a mudarem seus hábitos 
de consumo, como também 
as marcas a ingressarem – e 
aprimorarem seus serviços 
- no universo online. Esse 
retrato do comportamento 
de marcas e consumidores 
em 2020 é um dos pontos 
do trabalho de mapeamento 
online realizado pela ZAHG, 
empresa de inteligência digi-
tal. Por meio de plataformas 
de marketing digital, como 
o SEMrush e o SimilarWeb, 
e com base em um compila-
do de fontes seguras, como 
a Associação Brasileira de 
Comércio Eletrônico (Ab-
comm), portal E-commerce 
Brasil e site do Movimento 
Compre e Confie (idealizado 
para promover a rede de con-
fiança no mercado online), e 
também da Consultoria Con-
version (SEO) , foi possível 
entender o cenário do e-com-
merce neste ano desafiador 
para a economia.

As compras online come-
çaram tímidas no primeiro 
trimestre de 2020. O cresci-
mento gradativo dessa ati-
vidade ocorreu em abril e, 
mesmo depois da reabertura 
das lojas e shopping centers, 
o e-commerce não parou de 
crescer. Prova disso foi o re-

gistro de recorde do comér-
cio eletrônico em julho (1,29 
bilhão de acessos), que se 
consolidou como o terceiro 
melhor mês da história, fi-
cando atrás apenas de maio 
2020 (Dia das Mães, auge 
da pandemia) e de novem-
bro de 2019 (Black Friday). 
“Além dos dados fornecidos 
pelas entidades do setor, as 
plataformas mostraram um 
movimento significativo de 
acessos no e-commerce, ou 
seja, um aumento na geração 
de tráfego nos principais si-
tes de varejo durante a pan-
demia”, explica a gerente de 
Inteligência Estratégica da 
ZAHG, Elaine Venga. 

Papai Noel digital
Para esse final de ano, 

no que depender dos dados 

da Abcomm e do Compre e 
Confie, o objetivo das em-
presas em manter o fatura-
mento do e-commerce no 
azul tem grandes chances 
de ser bem-sucedido, uma 
vez que 87% das pessoas 
que estão se planejando em 
ir às compras para o Natal, 
86% desejam fazê-lo pela in-
ternet. “São números que só 
comprovam o atual compor-
tamento online dos consumi-
dores, que cada vez mais es-
tão em busca de praticidade e 
rapidez. A pandemia e o au-
mento da jornada de trabalho 
trouxeram uma necessidade 
latente por esse tipo de servi-
ço”, pontua Elaine.

O Natal se torna, por-
tanto, um período que pode 
alavancar bastante os negó-
cios de marcas de diversos 

Era digital

segmentos que se integra-
ram ao meio digital. Para se 
ter uma ideia, do começo da 
pandemia até setembro, a 
quantidade de consumidores 
que compraram pela primei-
ra vez pela internet cresceu 
45%. Além disso, segundo 
o E-commerce Brasil, 86% 
dos brasileiros com internet 
compraram online durante a 
pandemia. “Apenas para fins 
de referência, nos Estados 
Unidos, cerca de 10% das 
vendas mundiais de produ-
tos são destinadas para pre-
sentes. Somente no Natal, 
gastam-se US$ 145 bilhões 
em todo o mundo. Assim, o 
mercado para o surgimento 
de lojas de presentes e arti-
gos de decoração é próspe-
ro”, analisa a executiva.

 
E-commerce em expansão 

A aposta dos especialis-
tas em marketing digital é 
que o crescimento contínuo 
do comércio eletrônico no 
país iniciado na pandemia 
deve se manter após a che-
gada da vacina uma vez 
que, cada vez mais, o ato 
de comprar online tem se 
tornado um forte hábito do 
consumidor. Outros dados 
da Abcomm e Movimento 
Compre e Confie apontam 
que, nos últimos doze me-
ses, sites de e-commerce 

tiveram 14,68 bilhões de 
acessos do Brasil. Além 
disso, o e-commerce brasi-
leiro faturou 56,8% a mais 
nos cinco primeiros meses 
de 2020 em comparação 
com igual período do ano 
passado, com um total de 
R$41,92 bilhões. O aumen-
to do faturamento foi pos-
sível porque houve cresci-
mento de 65,7% no número 
de pedidos, de 63,4 milhões 
para 105,06 milhões. Im-
portante destacar também 
que, no início da pandemia, 
mais de 135 mil lojas aderi-
ram às vendas pelo comér-
cio eletrônico para continu-
ar vendendo e mantendo-se 
no mercado.

Sobre os canais que mais 
influenciam na decisão de 
compra, se o movimento 
verificado durante a pande-
mia permanecer, o Google 
e outros buscadores ficam 
em primeiro lugar (62,43%). 
Em segundo e terceiro lugar 
estão Instagram e Facebook 
- respectivamente 46,45% 
e 46,15%. Já a indicação de 
amigos e conhecidos é o ca-
nal de 31,96% dos consumi-
dores, enquanto o WhatsApp 
fica com 22,74%. O TikTok, 
rede social que é um fenô-
meno, influenciou muito 
pouco (4,44%) as compras 
pela internet, mesmo índice 

do Rádio.
O trabalho desenvolvido 

pela ZAHG conclui que o 
final de ano reserva um mo-
mento de oportunidade para 
as marcas se reerguerem 
economicamente e recupe-
rarem o tempo perdido no 
começo da pandemia. De 
acordo com Marcio Jorge, 
sócio e diretor de inteligên-
cia da ZAHG, o e-commerce 
é um segmento em expansão 
no Brasil, com destaque para 
os marketplaces, que atra-
em lojistas interessados em 
visibilidade e compradores 
que preferem a comodida-
de, segurança e praticidade 
das compras online. “Porém, 
fazer parte de um setor com 
boas perspectivas não é o 
bastante para ter sucesso em 
um mercado com grande 
concorrência, como é o co-
mércio eletrônico. É muito 
importante que as empresas 
estejam ‘always on’. E, para 
manter o reconhecimento de 
marca, é preciso investir em 
tecnologias, entender o com-
portamento do consumidor e 
a sazonalidade, investigar o 
que o seu público deseja e 
oferecer a ele soluções per-
sonalizadas gerando fideli-
dade e fazendo com que o 
seu negócio seja a melhor 
opção em matéria de expe-
riência e compras”, conclui. 
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Pecuarista vai ganhar nova geração 
de Herbicidas para pastagem em 2021

Depois de passar por um 
ano desafiador, em que o 
produtor brasileiro não só 
superou os obstáculos como 
também fez parte da solu-
ção, uma boa notícia. Em 
entrevista ao Giro do Boi 
desta quinta, dia 17, o enge-
nheiro agrônomo Paulo Pi-
mentel, líder de marketing 
da linha de pastagens da 
Corteva Agriscience, adian-
tou que a companhia lan-
çará no ano que vem uma 
nova geração de tecnologia 
que contribuirá para o au-
mento da produtividade da 
pecuária a pasto.

“No ano de 2021 nós 
vamos trazer uma segunda 
geração da tecnologia XT. 
Vamos lançar agora em mar-
ço/abril. […] Ela vai ser uma 
tecnologia mais eficiente. Vai 
se chamar XT-S, com o S de 
sustentabilidade, assumindo 
o compromisso junto com o 
Brasil de lutar por uma pro-
dução sustentável e responsá-
vel”, confirmou Pimentel.

Além de um novo pro-
duto, Pimentel adiantou 
ainda que o produtor deve-
rá ter novos serviços pres-
tados pela empresa como 
ferramenta para auxiliar no 
manejo de pasto, também 
valendo-se de novas tecno-
logias que estão sendo in-

corporadas ao dia a dia das 
fazendas.

“O Brasil tem um papel 
importantíssimo no forneci-
mento de proteína para a nos-
sa sociedade e para o mundo. 
[…] E a Corteva está junto 
com os pecuaristas, com o 
setor produtivo, trazendo 
novidades. Além do produto 
XT-S, a nova geração da tec-
nologia XT, nós vamos tam-
bém trazer alguns serviços. 
Estamos trabalhando fortes 
com novos sistemas de apli-
cação, como aplicação por 
drones. Nós queremos fazer 
um projeto piloto nesta safra 
para conseguir chegar em 
encostas onde o pecuarista 
hoje não consegue chegar 
por questões logísticas. En-
tão tem muita novidade boa! 
Procure nossos parceiros, 
as pessoas que trabalham 
com a Corteva perto de vo-
cês que tem muita novidade 
boa para 2021”, convidou o 
agrônomo.

Em entrevista, Pimentel 
ressaltou o papel do produ-
tor rural em meio à pande-
mia em 2020. “Foi um ano 
desafiador, mas a capacida-
de produtiva, a capacidade 
de resposta que o agronegó-
cio, especificamente a pecu-
ária do Brasil, demonstrou 
foi que mesmo em toda essa 

situação terrível que esta-
mos passando, a gente con-
seguiu manter a produção, 
conseguiu atender a deman-
da de alimentos. E apesar de 
tudo isso, a gente conseguiu 
gerar emprego, fazer uma 
pecuária sustentável para 
entregar alimento para a po-
pulação, para o mundo in-
teiro, não só o Brasil. Então 
apesar de todos os desafios, 
a pecuária mostrou que 
consegue superar e vencer 
mais esse desafio: entregar 
alimentos na mesa do bra-
sileiro e da população mun-
dial”, frisou.

Prova da solidez do setor 
foi o investimento da com-
panhia no lançamento da 
linha de herbicidas Ultra-S 
em meio à pandemia, um 
evento impulsionado força 
setor ao longo do ano. “O 
desafio no Brasil é conse-
guir aumentar produtivida-
de a pasto, que é um grande 
diferencial do nosso país, 
para conseguir manter e 
atender o aumento da de-
manda de carne. […] Den-
tro desse cenário, a Corteva 
fez uma escolha, a escolha 
de investir em tecnologia, 
trazer novidades para 
que a gente consiga 
auxiliar o pecuarista nesse 
desafio […] de uma forma 

sustentável, responsável, 
com muita eficiência”, enal-
teceu.

“Nesse sentido, nós lan-
çamos esse ano a tecnologia 
Ultra-S. O lançamento está 
um sucesso. É uma excelen-
te ferramenta para os pecu-
aristas do Brasil consegui-
rem tratar e levar pastagens 
que hoje estão degradadas 
para uma situação produti-
va, através da eliminação da 
matocompetição, e deixar 
a forrageira desenvolver de 
uma forma mais eficiente. 
Então a Corteva fez essa 
escolha. Todos os anos nós 
temos trazido novidades in-
teressantes e esse ano foi o 
Ultra-S. Eu tenho recebido 
várias mensagens de cole-
gas, parceiros pecuaristas 
comprovando a eficiência 
que esse produto tem para 
a fazenda dentro do manejo 
de pastagens”, celebrou.

O agrônomo relacionou 
algumas das principais ca-
racterísticas que levaram ao 
sucesso do lançamento do 
Ultra-S. “A seletividade é 
uma das características da 
tecnologia Ultra-S. É um 
produto extremamente sele-
tivo e essa é uma vantagem 
grande no manejo porque 
ela vai eliminar a matocom-
petição e vai permitir que 

a forrageira consiga ter um 
pleno desenvolvimento e 
entregue seu melhor poten-
cial. Essa é uma das grandes 
vantagens do tratamento 
para o controle de plantas 
daninhas nessa modalidade: 
é que ela elimina apenas a 
planta daninha e não tem 
nenhum dano no capim, o 
que faz que o capim se de-
senvolva e entregue a me-
lhor produtividade possí-
vel”, resumiu.

O lançamento da linha 
envolveu mais de 100 pro-
fissionais em dez anos de 
pesquisa e contou com tec-
nologias importadas para 
viabilizar o objetivo de 
combater as plantas dani-
nhas com uma dose mais 
concentrada do produto, 
uma proposta que faz parte 
da plataforma sustentável 
lançada pela Corteva junto 
ao novo herbicida em 2020.

“A Corteva criou uma 
estratégia de sustentabili-
dade, que nós chamamos 
de Plataforma-S, e todos 
os produtos que a Corteva 
trouxer ao mercado agora 
vão ter alguma característi-
ca sustentável”, explicou.

“A sustentabilidade está 
dentro da nossa grande ne-
cessidade como humanida-
de, como população, como 

sociedade. Trazer um pro-
duto concentrado significa 
ter menos necessidade de 
embalagem para transpor-
tar, para manejar dentro da 
fazenda, que é uma coisa 
importante. A logística na 
fazenda desses produtos 
também não é fácil. E a tec-
nologia Ultra-S é uma tec-
nologia mais concentrada, 
então a gente utiliza menos 
litros por hectare para fazer 
a pulverização na mesma 
quantidade de área. Isso 
tem uma economia bem 
significativa com relação a 
embalagem, com relação a 
quantidade de CO2 investi-
da para produzir o produto, 
para transportar o produto, 
e é extremamente isso que 
é importante para a socie-
dade de uma forma geral. A 
gestão de resíduos, direta-
mente, é um grande desafio 
para todos nós, para as ci-
dades, para o campo. Então 
qualquer ação que gere uma 
redução de resíduos, seja 
nesse caso nosso das em-
balagens, é de extrema im-
portância para a sociedade”, 
esclareceu Pimentel.

Fonte: https://www.gi-
rodoboi.com.br/destaques/
pecuarista-vai-ganhar-no-
va-geracao-de-herbicidas-
-para-pastagem-em-2021/

“Mãos na massa”

Os produtores rurais 
(Pessoas Físicas) podem 
buscar junto ao Governo 
do Estado de São Paulo a 
possibilidade de recupe-
rar todo ICMS da aquisi-
ção de insumos utilizados 
em sua atividade agríco-
la, desde que tais insu-
mos sejam onerados pelo 
ICMS na hora da compra. 
O produtor rural deve es-
tar inscrito na Fazenda do 
Estado de São Paulo e no 
DECA (cadastro de con-
tribuintes do ICMS), pos-
suir CNPJ de produtor.

Para que haja a possi-
bilidade da recuperação 
desse imposto, todas as 
compras dos insumos uti-
lizados na produção agrí-
cola deverão ter a Nota 
Fiscal de compra em nome 
da fazenda onde foram uti-
lizados, ou seja, as notas 
deverão estar no CNPJ e 
não CPF do produtor.

Na primeira etapa é 
feito o levantamento do 
valor do imposto pago nos 
últimos cinco anos peran-
te as NF-e das compras 
dos insumos. Em seguida 

o produtor terá que dispo-
nibilizar cópia de alguns 
documentos da fazenda 
destinatária das notas fis-
cais, tais como:
• Contrato de 
arrendamento e ou 
parceria;
• CADESP (consulta 
completa);
• Certificado de Cadastro 
do Imóvel Rural – CCIR 
(INCRA);
• Matrícula do Imóvel 
Rural;
• Cópias dos documentos 
dos proprietários.

Após o levantamen-
to dessas informações, o 
produtor tem que possuir 
o Certificado Digital E-C-
NPJ, que pode ser emitido 
para essas circunstâncias, 
lembrando que após essa 
opção o produtor rural 
estará obrigado a emitir 
notas fiscais eletrônicas e 
não mais de talões. Ten-
do tudo isso em mãos do 
Contador responsável, 
será realizado o cadastra-
mento junto ao Posto Fis-
cal em que a propriedade 

pedinte seja pertencente 
e poderá levar um tempo 
médio de 3 a 8 meses para 
o diferimento do pedido.

Após o deferimento, 
serão lançadas no siste-
ma todas as notas fiscais 
oneradas do ICMS para 
que sejam analisadas pelo 
órgão público responsá-
vel, onde levará um tempo 
médio de 150 dias, após 
esse período, havendo o 
diferimento dessas notas, 
será emitida uma carta de 
crédito no valor dos ICMS 
das notas fiscais lançadas 
e aceitas pelo sistema.

Com a carta de crédito 
o produtor rural poderá fa-
zer trocas por bens ou insu-
mos, tais como, máquinas 
agrícolas, implementos, 
insumos agropecuários – 
adubos e defensivos, sa-
caria nova e materiais de 
embalagem descartáveis, 
energia elétrica e combus-
tível, os quais deverão ser 
utilizados na propriedade 
agrícola.

Essa troca pode ser fei-
ta em unidades cadastradas 
no sistema e-CredRural.

MOMENTO DO AGRONEGÓCIO

OS PRODUTORES RURAIS PODEM
BUSCAR A RECUPERAÇÃO DO ICMS

Dr. Caius Godoy (Dr. da Roça)
Advogado especialista em Agronegócios na AgroBox Advocacia em Agronegócios;
E-mail: caius.godoy@agroboxadv.com.br

agronegócio
Ecofarm Agroambiental 
Eng. Agronômo Carlos Rosin
Fone: (19) 99363-8210
E-mail: carlos.ecofarm@gmail.com

Nesta edição estou repassando uma notícia sobre o 
lançamento de um Herbicida para ser utilizado em pastagens. A empresa Corteva é a responsável pelo lançamento 
desse novo produto, o qual trará uma melhor produtividade para a pecuária a pasto.

UNIDADES
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EDITAIS DE PROCLAMAS

Carlos Alberto Sass Silva, Oficial 
de Registro Civil das Pessoas 
Naturais do município e comarca de 
JAGUARIÚNA-SP, faz saber que 
exibiram os documentos exigidos por 
lei, a fim de se casarem:

CLAUDIO ADÃO DA SILVA e CARLA 
ROSA. Ele, de nacionalidade Brasileira, opera-
dor de produção, solteiro, nascido em TERRA 
ROXA, PR, no dia 13 de abril de 1977, resi-
dente e domiciliado na Rua Alcides de Oliveira 
Germano, Nº 115, Jardim Mauá II, JAGUARI-
ÚNA, SP, filho de VITOR JOSÉ DA SILVA e 
de APARECIDA ROSARIA DE JESUS SIL-
VA. Ela, de nacionalidade Brasileira, auxiliar 
de produção, solteira, nascida em SANTO AN-
TÔNIO DE POSSE, SP, no dia 01 de julho de 
1986, residente e domiciliada na Rua Alcides 
de Oliveira Germano, Nº 115, Jardim Mauá 
II, JAGUARIÚNA, SP, filha de LUIZ ROSA e 
de MARIA BENEDITA GONÇALO BUENO 
ROSA. 

FERNANDO MARCHINI e LILIAN REGIA-
NE ZALOTINI. Ele, de nacionalidade Brasi-
leira, operador de produção, solteiro, nascido 
em PEDREIRA, SP, no dia 07 de fevereiro de 
1986, residente e domiciliado na Rua João Vol-
tan, Nº 269, Nova Jaguariúna, JAGUARIÚNA, 
SP, filho de JOSÉ ACACIO MARCHINI e de 
CÉLIA REGINA ARRUDA MARCHINI. Ela, 
de nacionalidade Brasileira, professora de edu-
cação física, solteira, nascida em PEDREIRA, 
SP, no dia 03 de dezembro de 1985, residente e 
domiciliada na Rua João Voltan, Nº 269, Nova 
Jaguariúna, JAGUARIÚNA, SP, filha de DAIR 
APARECIDO ZALOTINI e de MARIA ISA-
BEL DE CAMPOS ZALOTINI. 

VALDIR FANTE JÚNIOR e BRENDA CRIS-
TINA LOPES DE LIMA. Ele, de nacionalidade 
Brasileira, comerciário, solteiro, nascido em 
MOGI MIRIM, SP, no dia 30 de setembro de 
1998, residente e domiciliado na Estrada Judi-
te dos Santos Pinto, Nº 695, Jardim Cruzeiro 
do Sul, JAGUARIÚNA, SP, filho de VALDIR 
FANTE e de EUNICE TEIXEIRA FERREIRA. 
Ela, de nacionalidade Brasileira, auxiliar admi-
nistrativa, solteira, nascida em JAGUARIÚNA, 
SP, no dia 18 de dezembro de 2002, residente e 
domiciliada na Estrada Judite dos Santos Pinto, 
Nº 695, Jardim Cruzeiro do Sul, JAGUARIÚ-
NA, SP, filha de ODAIR LOPES DE LIMA e 
de ALINE CRISTINA PAVINI. 

ANDERSON VALDEVINO DOS SANTOS 
e SARA RAQUEL BRANDÃO SILVA. Ele, 
de nacionalidade Brasileira, operador de pro-
dução, solteiro, nascido em SANTO ANDRÉ, 
SP, no dia 26 de agosto de 1999, residente e 
domiciliado na Rua Gallo, Nº 181, Jardim Ro-
seira, JAGUARIÚNA, SP, filho de GERALDO 
MARQUES DOS SANTOS e de AMARA 
BARNABÉL VALDEVINO. Ela, de nacionali-
dade Brasileira, estudante, solteira, nascida em 
SÃO LUÍS, MA, no dia 06 de março de 2003, 
residente e domiciliada na Rua Gallo, Nº 181, 
Jardim Roseira, JAGUARIÚNA, SP, filha de 
EDIMILSON SOUSA SILVA e de MARIA 
RAIMUNDA DA SILVA BRANDÃO. 

Se alguém souber de algum impedimento, deve 
acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

JAGUARIÚNA, 22 de dezembro de 2020.

www.imobiliariapoltronieri.com.br
FONE: 19 3867.5492

Rua Alfredo Bueno, 1.121 (ao lado do Itaú)

AndréA Poltroniei
Engª Civil/Sanitarista - Crea: 5060449866

Antônio MArcos Poltronieri
CRECI - F 56.375

lotes
• LOTE JARDIM SÃO PEDRO 500M² .......................................................................................................R$ 230.000,00

• LOTE FLORIANOPOLIS COMERCIAL 367M², DOC OK ............................................................................R$ 150.000,00

• LOTE CONDOMINIO VILLA TOSCANA 230M² ......................................................................................R$  126.000,00

• LOTE JARDIM ZAMBON 414M², COM FRENTE PARA 2 RUAS ...............................................................R$ 200.000,00

• LOTE CONDOMINIO VILA GUEDES 300M² ............................................................................................R$ 160.000,00

• LOTE NOVA JAGUARIÚNA III 250M² ....................................................................................................R$ 135.000,00

cAsAs e APArtAMentos
• CASA NO CENTRO 3DORM(SUITE), B/S, SALA, SALA DE JANTAR, COZINHA, LAVANDERIA, GARRAGEM, 

OPORTUNIDADE ACEITA FINANCIAMENTO, 145,40M² DE CONSTRUÇÃO, 300M² TERRENO .....................R$ 485.000,00

• CASA SÃO JOSÉ REFORMADA 2DORM(SUITE), B/S, COZINHA, SALA ..................................................R$ 220.000,00

• CASA NOVA JAGUARIÚNA II 3 DORMITORIOS(SUITE), BANHEIRO SOCIAL, SALA DE JANTAR, SALA, 

LAVANDERIA, AREA GOURMET 160M² DE CONSTRUÇÃO .......................................................................R$ 720.000,00

• CASA NOVA JAGUARIÚNA II 3 DORMITORIOS(SUITE), BANHEIRO SOCIAL, SALA DE JANTAR, SALA, 

LAVANDERIA, ÁREA DE CHURRASQUEIRA 140M² ..................................................................................R$ 650.000,00

• CASA CONDOMINHO FECHADO 130M² DE CONSTRUÇÃO, 3 DORMITORIOS(SUITE), SALA, SALA DE  

JANTAR, DISPENSA, LAVANDERIA, COZINHA, DOC OK ...........................................................................R$ 540.000,00

• CASA DOM BOSCO 2 DORM,  B/S SALA, COPA,COZ, GARAGEM .......................................................... R$ 290.000,00

• CASA JD. FINOTELLI 3 DORM(SUITE), 2 BAN, 2 VAGA, DOC OK ..........................................................R$  410.000,00

• CASA ROSEIRA DE CIMA TERRENO 400M² C/ 3 DORM, 1 BANH + EDICULA E BARRACÃO ...................R$ 250.000,00

• CASA JD SYLVIO RINALDI 03DORM(SUITE), + ÁREA COM CHURRASQUEIRA .......................................R$ 450.000,00                                                                                           

• CASA JARDIM ZENI 3 DORM(SUITE),SALAS,COZ PLANEJADA, DOC OK................................................R$ 490.000,00

• APTO NOVA JAGUARIÚNA II, 2 DORM(SUITE), SALA, SALA DE JANTAR COZINHA,  

1 VAGA DE GARRAGEM, DOC OK PARA FINANCIAMENTO .......................................................................R$ 295.000,00

• APTO JARDIM YPE 2 DORMITORIOS, BANHEIRO SOCIAL, SACADA, SALA, GARRAGEM .........................R$ 260.000,00 

 

cHÁcArAs
• CHÁCARA ROSEIRA DE CIMA 1.980M² CONSTRUÇAO 300M2 2 DORM, B/S, 

PISCINA FUNDO DO RIO JAGUARI ........................................................................................................ .R$ 500.000,00

• CHÁCARA BOM JARDIM 630M² C/ CASA 02 DORM/1 SUITE, SALA, COZINHA, VARANDA,  

FOGÃO A LENHA, GARAGEM .................................................................................................................R$ 160.000,00

• CHÁCARA COLINA DO CASTELO 1.700M² COM VISTA PANORAMICA ...................................................R$ 270.000,00

EDITAL 
                                    

CONVOCAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE PARTES IDEAIS DA MATRICULA N° 35.752,  
NO BAIRRO LAGOA BONITA, MUNICIPIO DE ARTUR NOGUEIRA- SP ,  A SABER: HÉLIO 
FERREIRA DE CAMARGO- CPF 171.684.578-53,  e MARIA INÊS RODRIGUES DA ROCHA 
CAMARGO- CPF 276.383.218-04; R-5 ANILEDA TAVARES MORGADO - CPF 018.233.598-
41; R-6 JOSÉ CASANOVA RAMIRES - CPF 199.889.318-91 e EVELIN DE OLIVEIRA 
CASANOVA - CPF 118.543.968-46; R-8 SIDNEY MARQUES PEREIRA - CPF 379.179.868-53 
e  MARIA DE LOURDES DAS DORES FERREIRA PEREIRA - CPF 046.760.748-67; R-11 
PEDRO BELINTANI JUNIOR - CPF 041.209.138-05 e MARCIA PROENÇA BELINTANI- CP 
F 142.867.228-13; R-12 MARIA DE LOURDES GONDO - CPF 251.921.508-92 e MITUZI 
GONDO - CPF 616.982.969-00; R-13 CARLOS ROBERTO BEDAQUE SANCHES-  CPF 
744.322.658-68 e SONIA TAVARES DE SOUZA - CPF 150.061.578-10

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARTUR NOGUEIRA, através da sua SECRETARIA DE 
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E HABITAÇÃO, 
localizada à Rua Orlando Furim nº 200, Centro, Artur Nogueira, SP, CONVOCA os  Condôminos 
conforme transcrição dos registros  R.5, R-6, R-8, R-11, R-12 e R-13 da Matricula nº 35.752 do 
Cartório de Registro de Imóveis de Mogi Mirim- S.P, sendo uma gleba de terras,  com área de 
48,4 há, situada no Bairro Lagoa Bonita, Municipio de Artur Nogueira – SP, À comparecerem no 
endereço acima citado, no prazo de 15 (quinze dias) no horário das 09:30 as 16:30 hs, na qualidade 
de Terceiro Interessado, com registro de parte ideal na matricula da gleba – R.5, R-6, R-8, R-11, 
R-12 e R-13, e declarar(em), sob as penas da lei, que CONCORDA(M), com a regularização 
fundiária do Imóvel Matriculado sob nº 35.752 do Cartório de Registro de Imóveis de Mogi 
Mirim, SP, denominado “Loteamento Parada”, objeto de regularização fundiária, cuja análise 
tramita perante   o município de Artur Nogueira, SP. 
O não comparecimento após esse edital ser publicado, por duas vezes, pelo prazo de 15 (quinze 
dias) cada um, mediante o silêncio do(s) notificado(s) interpreta-se como concordância - (MP 
759/16 aprovada na forma da PLV 12/17 inclui o §13 no art. 216-A da lei 6.015/73).

Artur Nogueira, 10 de Outubro de 2020.

IVAN CLEBER VICENSOTTI
Prefeito 
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