Ribeirão Pires libera shoppings e galerias a partir de segunda-feira
Decreto publicado nesta sexta-feira (2) pela Prefeitura de Ribeirão Pires flexibiliza, em parte, as regras
que constam na fase emergencial do Plano São Paulo. Estão autorizados a funcionar a partir de segunda,
das 8h às 17h, shoppings, mini shoppings e galerias comerciais, observados os critérios de limitação de
30% da capacidade estabelecida no AVCB; proibição de acesso dos clientes às instalações internas das
lojas, bem como o consumo no local; controle do acesso pela equipe de segurança dos estabelecimentos.
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Pequenos negócios
geram quase 70% dos
empregos em fevereiro
Foram 275 mil vagas geradas pelas micro e pequenas empresas
O mês de fevereiro registrou
um saldo positivo de empregos
formais criados no Brasil. Foram
401.639 vagas registradas em
carteira, sendo que as micro e
pequenas empresas foram re
sponsáveis por 68,5% dos em
pregos criados no Brasil. Isso
corresponde a um pouco mais
de 275 mil vagas geradas pelos
pequenos negócios. Já as mé
dias e grandes empresas tiveram
saldo positivo de pouco mais de
101 mil vagas no mês.
Esse levantamento foi
feito pelo Serviço Brasileiro
de Apoio às Micro e Pequenas
Empresas (Sebrae) com base
nos dados do o Cadastro Geral
de Empregados e Desemprega
dos (Caged) do Ministério da
Economia. O presidente do
Sebrae, Carlos Melles, desta
cou o desempenho das micro
e pequenas empresas e sua im
portância para a recuperação
econômica do país.
“Esse é o oitavo mês conse
cutivo que as micro e pequenas
empresas puxam a geração de
empregos com carteira assina
da. São os pequenos negócios
que sustentam a geração de em
pregos nos país e, por isso, é tão
importante que sejam realiza
das políticas públicas que am
parem esse segmento”, disse.
Grandes e médias
Enquanto as micro e peque
nas empresas tiveram saldo
positivo em todos os setores da
economia, as médias e grandes
empresas demitiram mais do
que contrataram no comércio e

na agropecuária, em fevereiro.
No primeiro, o saldo negativo
foi de 2.107 empregos e no
segundo, 1.571. O melhor des
empenho das médias e grandes
empresas foi no setor de ser
viços, com saldo positivo de
57.956 empregos gerados.
O setor de serviços tam
bém puxou o melhor saldo
das micro e pequenas no mês,
com 183.944 empregos. Se
o desempenho do comércio
entre as médias e grandes foi
ruim em fevereiro e continua
fechando postos de trabalho,
o mesmo não se pode dizer
das micro e pequenas, com
saldo positivo de 92.909. Nos
demais setores (construção,
indústria de transformação,
serviços, serviços industriais
de utilidade pública e extrativa
mineral) todas as categorias
de empresas fecharam o mês
com mais contratações do que
demissões.

Primeiro bimestre
No acumulado do primeiro
bimestre, os setores de serviços,
comércio e indústria de trans
formação foram os maiores
geradores de empregos entre
as micro e pequenas empresas.
No caso das médias e grandes, o
setor de comércio apresenta um
saldo negativo de 24.626.
Estados
Entre os estados, o que mais
contratou proporcionalmente
em fevereiro foi Mato Grosso,
com um saldo de 23,26 por mil
empregados. Amazonas tem o
pior desempenho e foi o único
estado com saldo negativo, tan
to em números absolutos, com
868 demissões, quanto propor
cionalmente, com saldo negati
vo de 5,65 por mil empregados.
Em números absolutos, São
Paulo foi o estado com melhor
saldo de emprego, 73,7 mil em
pregos gerados. (Agência Brasil)
Arquivo

Comércio apresenta saldo negativo de 24.626

Família &
Finanças
Por Sérgio Biagioni Junior

O desemprego bateu à porta?
Saiba como otimizar sua rescisão

C

aro(a) leitor(a), imediatamente depois de receber
a notícia da demissão, inúmeros pensamentos
e preocupações começam a passar por nossa
cabeça, entre as quais como conseguir manter
o sustento de nossa família com o dinheiro da rescisão
contratual.
Entre esses pensamentos, podem surgir as ideias de se
tornar day trader (operador de compra e venda de ações em
um único dia), de investir em bolsa de valores ou mesmo de
usar o dinheiro para abrir um negócio próprio. Esqueça
-as. Também não se desfaça ou “queime” a qualquer preço
seus ativos, como seu carro.
Pise no freio!
A primeira atitude neste momento é deixar o valor da
rescisão investido em uma aplicação segura, sem riscos e
que esteja disponível para resgates imediatos e aos poucos.
Feito isso e tendo em vista que um novo emprego
deve se tornar realidade somente entre seis meses a um
ano depois da demissão, pegue seu extrato bancário e a
fatura de seu cartão de crédito e verifique-a item por item,
identificando o que pode ser reduzido ou mesmo cortado,
inclusive a tarifa de manutenção de conta corrente.
Se você utiliza o cheque especial, procure seu banco
e veja as condições de parcelamento. Neste momento, a
melhor saída não é quitar a dívida, uma vez que, como
você ficou sem renda mensal, ter dinheiro em caixa é
muito importante. Assim, negocie e também procure
reduzir todas as taxas de empréstimo que possui.
Uma atitude que pode ajudar a dividir responsabili
dades é apresentar à família a atual situação financeira e
explicar que, nos meses seguintes, será necessário reduzir
gastos e consumo, com o objetivo de fazer o dinheiro da
rescisão durar mais, até que o novo emprego ou a nova
forma de renda chegue.
Se você acompanha esta coluna, sabe que sempre rea
firmo a importância de se ter uma reserva financeira de
segurança, suficiente para manter você e sua família, mini
mamente, pelo período de seis a 12 meses, justamente para
fazer frente a situações imprevistas como o desemprego.
Ficou com alguma dúvida? Envie uma mensagem que
eu esclareço. Meu e-mail é: falandofacil123@gmail.com.
Sérgio Biagioni Junior trabalhou mais de 25 anos no mercado
financeiro. É formado em Administração de Empresas, pós-graduado
em Banking, MBA em Controladoria e Custos. Cursa pós-graduação na
PUC-RS em Planejamento Financeiro e Finanças Comportamentais.
Atualmente é mentor e planejador financeiro especializado em
profissionais liberais, pessoas físicas e finanças familiares.
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Desemprego atinge recorde de 14,3 milhões de pessoas
Trata-se do maior número já registrado pela série histórica da Pnad Contínua, iniciada em 2012

O número de pessoas
desempregadas no Brasil
foi estimado em 14,3 mil
hões no trimestre encer
rado em janeiro, o maior
contingente desde 2012,
início da série histórica
da Pesquisa Nacional por
Amostra de Domicílios
Contínua (Pnad Con
tínua), divulgada pelo
Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística
(IBGE). Embora a taxa de
desocupação tenha ficado
estável em 14,2% frente
ao trimestre anterior, é a
mais alta para um trimes
tre encerrado em janeiro.
O contingente de
pessoas ocupadas, por
sua vez, aumentou 2%

Arquivo

Segundo o IBGE, taxa de desemprego no país é de 14,2%

e chegou a 86 milhões.
Isso representa 1,7 mil
hão de pessoas a mais
no mercado de trabalho
em relação ao trimestre
encerrado em outubro.

“Apesar de perder força
em relação ao crescimento
observado no trimestre
encerrado em outubro,
a expansão de 2% na
população ocupada é a

maior para um trimestre
encerrado em janeiro.
Esse crescimento ainda
tem influência do fim de
ano, já que novembro e
dezembro foram meses

de crescimentos impor
tantes”, explica a analis
ta da pesquisa, Adriana
Beringuy.
Com o aumento no
número de ocupados, o
nível de ocupação, que é a
fatia de pessoas ocupadas
na população em idade de
trabalhar, ficou em 48,7%.
A maior parte desse
aumento na ocupação
veio da população infor
mal. O número de em
pregados sem carteira
assinada no setor privado
subiu 3,6% em relação ao
trimestre anterior, o que
representa um aumento
de 339 mil pessoas. Já o
total de trabalhadores por
conta própria sem CNPJ

cresceu 4,8% no mesmo
período, totalizando 826
mil pessoas a mais. O con
tingente de trabalhadores
domésticos sem car
teira
aumentou 5,2% frente ao
trimestre anterior e soma
3,6 milhões de pessoas.
“Em relação à posição
na ocupação, o trabal
hador por conta própria
e o empregado no setor
privado sem carteira se
guem sendo aqueles que
estão contribuindo mais
para o crescimento da
ocupação no país”, diz a
pesquisadora. Com isso,
a taxa de informalidade
no trimestre encerrado
em janeiro foi de 39,7%.
(Reportagem Local)
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Nova rodada do auxílio emergencial
deve ter impacto de R$ 470 mi no ABC
Benefício começará a ser pago a partir da próxima terça-feira; auxílio deve beneficiar 470 mil na região
A nova rodada do auxílio
emergencial, que começa a ser
paga no próximo dia 6, deve
beneficiar 470 mil trabalhado
res informais, desempregados,
microempreendedores indi
viduais (MEIs) e beneficiários
do Bolsa Família prejudicados
pela pandemia de covid-19 no
ABC, com transferências to
tais de R$ 470 milhões, o equi
valente a 15,7% do valor con
cedido no ano passado.
A nova estimativa feita
pela Folha do Trólebus con
sidera que a extensão será
paga somente a 67% dos vul
neráveis beneficiados na pri
meira rodada, uma vez que o
Ministério da Economia esta
beleceu critérios mais rígidos
para a concessão do auxílio,
e só 45,6 milhões serão con
templados, contra 68 milhões
no ano passado.
A projeção considera, ain
da, a redução no valor do
benefício. Serão quatro parce
las mensais com valor-base de
R$ 250 cada, exceto nos casos
de famílias unipessoais, que
receberão R$ 150; e de mães
que são as únicas provedo
ras do lar, que terão direito
a R$ 375. Diferentemente do
que ocorreu na primeira ro
dada, cada família terá direito
a um único auxílio.
Na primeira rodada, o au

xílio beneficiou 702 mil pes
soas nos sete municípios, com
transferências totais de quase
R$ 3 bilhões, segundo dados
publicados pelo Portal da
Transparência, da Controla
doria-Geral da União, e com
pilados pela reportagem. Um
a cada quatro moradores da
região recebeu a ajuda federal.
O anúncio da liberação das
novas parcelas foi feito nesta
quarta (31) pelo presidente
Jair Bolsona
ro, juntamente
com ministro da Cidadania,
João Roma, e dos presidentes
da Caixa, Pedro Guimarães, e
da Dataprev, Gustavo Canuto.
Segundo Roma, o benefí
cio é um alento para o povo
brasileiro. “O pagamento foi
via
bilizado pela PEC Emer
gencial com R$ 44 bilhões que
servirão para quatro parcelas
direcionadas aos brasileiros
vulneráveis que estão pas
sando muita dificuldade. São
recursos públicos, para os quais
precisamos ter o maior zelo”,
afirmou. “A preocupação do
presidente Jair Bolsonaro é
válida, precisamos estar perto
da população que mais precisa.
O auxílio emergencial é ferra
menta para minimizar o sofri
mento para conseguir superar
essa pandemia”, destacou.
n DEPÓSITOS
Pedro Guimarães, expli

AUXÍLIO EMERGENCIAL - PRIMEIRA RODADA
Benefício pago a vulneráveis do ABC somou quase R$ 3 bilhões
Município
Diadema
Mauá

Beneficiários
% da população
Total
125.132
29,32
118.041
24,72

Ribeirão Pires
Rio Grande da Serra
Santo André

29.924
14.374
179.739

24,10
27,95
24,92

126,55
61,93
758,70

4,23
2,07
25,35

São Bernardo
São Caetano
ABC

206.391
29.179
702.780

24,44
18,02
25,03

878,83
120,10
2.993,25

29,36
4,01
100,00

Fonte: Portal da Transparência/Controladoria-Geral da União (CGU)
Anderson Amaral/Especial para o DR

cou que a partir do dia 6 o
banco depositará o auxílio
nas contas digitais - que to
dos os beneficiários já pos
suem - e depois será possi
bilitado o saque. “Teremos
todo um calendário com todo
o detalhamento, para mini
mizar aglomerações. Nossa
expectativa é de que pelo
menos metade das pessoas já
paguem suas contas digital
mente. Vamos minimizar as
filas de saques”, acrescentou.
O governo estima que
45,6 mi
lhões de trabalha
dores serão alcançados pela
nova rodada. Na nova etapa

Diadema prorroga para 2 de maio início das aulas presenciais
A Prefeitura de Diadema
decidiu postegar para dia 2
de maio o início das aulas
presenciais na cidade. Em
fevereiro, Diadema, junta
mente com Mauá, Ribeirão
Pires e Rio Grande da Serra,
postergaram o retorno das

aulas presenciais para abril.
Inicialmente, a volta grada
tiva estava prevista para 1º
de março.
À época as prefeituras
alegaram que dificuldades
fi
nanceiras e problemas es
truturais nas escolas que in

Valor transferido
Total (R$ mi) Participação (%)
542,42
18,12
504,72
16,86

viabilizariam a retomada das
atividades da rede municipal.
Ribeirão Pires anunciou,
no último dia 26, que a rede
municipal tem data prevista
para a volta às aulas presen
ciais no dia 30 de maio. (Re
portagem Local)

do benefício apenas poderá
receber os valores quem já
era beneficiário do programa
em dezembro de 2020. Em
decreto editado na semana
passada, o governo reforçou
a proibição à realização de no

vos pedidos do benefício por
quem estava empregado até
julho de 2020, quando o ca
dastro foi encerrado, mas foi
demitido depois disso, sem
conseguir recolocação. (Re
portagem Local e AE)
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Em ranking, São Caetano está entre as
10 cidades que mais vacinam no Estado
No município, 31.428 pessoas do grupo prioritário já foram vacinadas como primeira dose contra a covid
WILSON DE SÁ ESPECIAL PARA
O DIÁRIO REGIONAL

O Governo de São Paulo
passou a divulgar o porcen
tual de vacinação em cada mu
nicípio do Estado de São Paulo
em relação à população local.
A cidade de São Paulo aparece
em primeiro lugar com 1,8 mi
lhão de doses recebidas e 1.330
milhão primeiras doses já apli
cadas. Total geral, 6.213.667
foram imunizados no Estado.
Com a primeiro dose somam
4.645.674e com a segunda
1.567.993. Nesse levantamen
to, a região do Grande ABC está
bem atrás de cidades com po
pulações parecidas.
Passados pouco mais de dois
meses do início da vacinação no
país, a aplicação continua em rit
mo lento na região. No ranking
geral da vacinação, São Caetano
aparece em 9º, com 19,7% da
população vacinada. Santo An
dré aparece na posição 221, com
11,7% da população imunizada.
São Bernardo está em 362º e
imunizou 10,2% dos são-ber
nardenses. Depois vem Ribeirão
Pires em 377º, com 10,1% de
seus cidadãos vacinados.

Dos 645 municípios, Dia
dema está na posição 580, isto
porque imunizou apenas 7%.
Mas está a frente de Mauá, que
figura no 595º lugar, com imu
nização de apenas 6,5% dos
mauaenses. Já Rio Grande da
Serra está em 639º lugar, com
5,1% da população vacinada.
Outro critério utilizado
pelo governo para classificar
a eficiência das cidades para
definir o ranking é a vacinação
com a primeira dose. Neste cri
tério Santo André aparece em
terceiro no geral, pois imuni
zou 89. 492 pessoas do grupo
prioritário com a primeira dose
das 118.791 vacinas encami
nhadas ao município. As
29.299 restantes foram usadas
nas segundas doses.
Já São Bernardo recebeu
119.554 vacinas e utilizou
87.255 em seu grupo priori
tário e 32.329 para imunização
total. Para São Caetano do Sul
foram encaminhadas 43.069
doses, das quais 31.428 já
foram aplicadas como pri
meira dose e 11.641 para a
imunização completa.
Mauá até recebeu mais
doses, mas vacinou menos

VACINAÇÃO NOS SETE MUNICÍPIOS DO ABC
Primeira dose do imunizante contra o novo coronavírus
Município
Diadema		

Aplicadas		
29.604		

Recebidas
38.788

Mauá		
Ribeirão Pires		
Rio Grande da Serra		

31.169		
12.465		
2.587		

44.241
17.275
3.603

Santo André		
São Bernardo		
São Caetano 		
ABC		

89.343		
86.173		
31.428		
282.769		

118.717
118.325
43.069
384.018

Fonte: Vacinômetro/Governo do Estado de SP
Arte: Anderson Amaral

pessoas. Foram 44.336 vacinas
e foram utilizadas na primeira
aplicação 31.214 doses.
Em Diadema, 29.604 das
38.788 vacinas recebidas já
foram utilizadas e 9.184 foram
aplicadas no grupo prioritário
como segunda dose. Ribeirão
Pires aplicou 12.465 vacinas das
17.275 enviadas ao município.
Lá, 4.810 foram exclusivas
para a imunização completa.
Por fim, Rio Grande da Serra
aplicouaprimeiradoseem2.587

pessoas, e a segunda em 1.016
pessoas. Para a cidade foram
encaminhadas 3.603 vacinas.
n FERRAMENTA DIGITAL
O Vacinômetro ((www.vaci
naja.sp.gov.br/vacinometro),
ferramenta digital desenvolv
ida em parceria entre as secre
tarias estaduais de Comunica
ção, Saúde, Desenvolvi
mento
Regional e a Prodesp, permite
a qualquer pessoa acompanhar
em tempo real o número de

vacinados em seu cidade e em
todo o Estado.
O sistema Vacivida per
mite todo o acompanhamento
individualizado e em tempo
real dos registros de pessoas
imunizadas contra o coro
navírus. O banco de dados
também conta com relatórios
atualizados de doses aplicadas
e a cobertura vacinal atualizada
dos 645 municípios paulistas.
Os dados estão atualizados até
as 17h30 desta quinta-feira (1º).
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Profissionais de Segurança Pública começam
a ser vacinados na segunda em Santo André
Expectativa é que cerca de 2 mil pessoas deste público sejam imunizadas na cidade entre 5 e 12 de abril

Profissionais de Segurança
Pública que atuam em Santo André começarão a ser vacinados
na segunda-feira (5) contra a Covid-19. A expectativa é que cerca
de 2 mil pessoas que integram
este público sejam imunizadas
entre os dias 5 e 12 de abril.
“Santo André avança e
amplia, mais uma vez, a vacinação, estendendo agora a
imunização para 2 mil profissionais de Segurança Pública
que atuam na cidade. Mais
um importante passo no
combate à Covid-19. Continuaremos buscando mais doses
da vacina para proteger cada
vez mais a nossa gente”, afir-

mou o prefeito Paulo Serra.
A imunização abrange
guardas civis municipais, policiais civis, militares e técnicocientíficos, agentes penitenciários, bombeiros e policiais
federais. A aplicação das doses
será realizada na sede do
CPA/M-6 (Comando de Policiamento de Área Metropolitana Seis), na Vila Guiomar.
A vacinação conta com o
apoio da Secretaria de Saúde
de Santo André, que participará cedendo profissionais de
enfermagem para aplicação das
doses, além do fornecimento
de materiais e alguns insumos.
As doses são exclusivas

para os profissionais que estão
na ativa das instituições, com
exceção daqueles que não atendem aos critérios médicos
estabelecidos pelas autoridades
de saúde (gestantes, lactantes
ou ter sido diagnosticado com
Covid-19 a 30 dias ou menos).
“O início da vacinação dos
valorosos profissionais de segurança é algo a se comemorar. Afinal, eles estão constantemente nas ruas se expondo
para nos proteger”, afirmou
o secretário de Segurança Cidadã, Edson Sardano. Cada
local de trabalho será responsável pela logística da vacinação. (Reportagem Local)

Angelo Baima/PSA

Cada local será responsável pela logística da vacinação

Prefeitura de Ribeirão Pires afirma que número
de infectados por covid começa a diminuir
As medidas mais rigorosas de restrição determinadas
pelo Governo no Plano São
Paulo somadas à antecipação de feriados municipais
já começam a surtir efeitos e
desafogar, ainda que timidamente, o sistema de saúde em
de Ribeirão Pires, segundo a
prefeitura.
Na primeira semana do
mês, por exemplo, entre 1 e 6
de março, a média de infectados pela Covid no município
foi de 41 pessoas por dia.
Nessa semana (entre 28 e 21
de março) esse índice baixou

quase que a metade, registrando 22 infectados/dia.
Segundo a prefeitura, a fila
por leitos na Central de Regulação de Vagas do Governo do
Estado (CROSS) chegou a ter
23 pessoas no dia 15 de março. Nesta quinta-feira (1º), a
cidade registrou apenas três
pessoas aguardando por vagas nesse sistema.
“Estamos longe de ter uma
situação confortável, mas esses números mostram que as
medidas adotadas pelo poder
público e a conscientização
da população estão sendo

importantes na luta contra a
disseminação do vírus”, observou o prefeito Clóvis Volpi.
n PESQUISA
Na última terça-feira
(30), o Instituto ABC Dados
publicou pesquisa sobre a
percepção da população em
relação ao desempenho dos
prefeitos frente à pandemia.
A prefeitura destacou que
Clóvis Volpi teve um dos
melhores índices o levantamento, com 45% de bom e
ótimo e 43% de regular. (Reportagem Local)
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