No Brasil, 2 milhões de pessoas já se recuperaram da covid-19
O Ministério da Saúde informou que o Brasil já tem mais de 2 milhões de pessoas recuperadas pela
covid-19. O número representa 70,7% dos casos contabilizados desde o início da pandemia no país
O número de recuperados é calculado da seguinte maneira: do total de casos confirmados em todo o
país são excluídos os mortos, os hospitalizados e os que tiveram teste positivo, mas não morreram
nem foram internados nos 14 dias anteriores.
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Flexibilização do comércio e gasto maior na
alta renda devem ‘salvar’ Dia dos Pais no ABC
Data, que deve movimentar R$ 57,1 milhões, servirá de termômetro para o consumidor após quatro meses de isolamento
A reabertura gradual do
comércio e a maior disposição
de gastar na alta renda devem
“salvar” as vendas do Dia dos
Pais no ABC. A comemoração
ocorre no próximo domingo
(9) e servirá de termômetro
para medir o ânimo do consumidor após mais de quatro meses de isolamento social antes
das duas datas mais importantes do setor no segundo
semestre – Crianças e Natal.
É o que revela a Pesquisa
de Intenção de Compra (PIC)
feita pela Universidade Metodista de São Paulo. O levantamento mostra que o gasto na
região com a aquisição de presentes na data deve alcançar
R$ 57,1 milhões, montante
8,1% superior (descontada a
inflação do período) ao projetado em 2019 (R$ 57,1 milhões).
A alta pode ser explicada
pela fraca base de comparação. Afinal, o Dia dos Pais do
ano passado – comemorado
em um período de forte aumento no desemprego – foi
o pior da série histórica da
Metodista, iniciada em 2012.
Também contribui para a
previsão mais otimista o au-

mento no número de presenteados – em média 1,3 por pessoa, contra 1,1 no ano passado
–, especialmente na faixa de
consumidores de maior renda.
Por outro lado, os consumidores do ABC estão dispostos
a gastar menos com a data
(em média R$ 144,80, queda de
6,7%) e menos por presente
(R$ 118, redução de 7,5%).
“Apesar da queda no preço
médio e nos gastos planejados, aqueles que vão presentear alguém o farão para mais
pessoas do que no ano passado e isso se explica pela intensidade dos consumidores
de maior rendimento. Camadas sociais de menor renda
têm sofrido mais com a retração atual”, afirmou em nota
o professor Sandro Maskio,
coordenador do Observatório Econômico da Metodista,
responsável pelo estudo.
Prova disso é que, entre os
consumidores que recebem
até um salário mínimo mensal (R$ 1.045), o gasto médio
planejado é de R$ 101, contra
R$ 188 na faixa de remuneração entre cinco e dez mínimos.
Também deve contribuir

Cesar Conventi/Fotoarena/Estadão Conteúdo

Proximidade da data elevou a presença de consumidores nas lojas de rua no fim de semana

para aumentar as vendas da
data a maior flexibilização do
comércio, que foi autorizado
a abrir seis horas diárias com
a passagem do ABC para a
Fase 3 (amarela) do Plano São
Paulo, no início de julho.
Persistem, porém, as condições adversas decorrentes
da pandemia de covid-19, expressas no aumento do desem-

Comércio aposta nas vendas no Dia dos Pais, aponta
Associação Comercial e Industrial de São Bernardo
Mesmo em época de pandemia,
a expectativa de melhora nas vendas do comércio em São Bernardo,
no Dia dos Pais, neste domingo
(9), é positiva, de acordo com a Associação Comercial e Industrial do
município (ACISBEC).
A data é a primeira da quarentena em que os estabelecimentos comerciais poderão fazer as
tradicionais vendas presenciais
devido ao afastamento social ob-

rigatório neste período.
“O Dia dos Pais sempre foi importante para o comércio e agora
representa o início da retomada
da atividade para o setor, que já
perdeu em faturamento neste
período a Páscoa, Dia das Mães e
Namorados. Tendo em vista não
apenas o apelo da data, os consumidores vão poder ir às lojas escolher os produtos de sua preferência e presentear, o que não foi

possível durante o isolamento.
Agora as pessoas vão querer
aproveitar as promoções preparadas pelos lojistas”, explica Valter
Moura, presidente da ACISBEC.
De acordo com o dirigente, o
comércio está voltando à normalidade, mas o movimento ainda
não será como nos anos anteriores porque o comportamento do
consumidor está mudado, mais
cauteloso. (Reportagem Local)

prego e na redução na renda.
n COMPRA PRESENCIAL

A flexibilização no horário
do comércio vai beneficiar as
compras presenciais. Mesmo
com a forte elevação da intenção de compras pela internet,
preferída por 65,5%, ao menos 11% dos entrevistados
declararam que pretendem

adquirir presentes presencialmente e gastar mais por isso:
há expectativa de R$ 223,50
no gasto médio e de R$ 168,50
por presente na compra física,
contra R$ 196,80 e R$ 164,30
nas aquisições virtuais.
Vestuário, perfumes e cosméticos representam 57% dos
presentes a serem escolhidos. (Reportagem Local)

Restaurantes esperam clientes para a data
Apesar de o horário de atendimento estar reduzido por
conta da quarentena por conta
da covid-19, os bares e restaurantes esperam por clientes no
Dia dos Pais, neste domingo (9),
já que a tradicional comemoração costuma acontecer durante
o almoço, segundo o Sindicato
das Empresas de Hospedagem
e Alimentação do Grande ABC
(Sehal). Ainda não há estimativa
do movimento pela procura.
Os estabelecimentos aber-

tos já estão preparados depois
de terem ficado por mais de 100
dias fechados, mantendo todos
os protocolos sanitários de higiene e segurança.
“O movimento ainda não será
como nos anos anteriores, mas
é comum as famílias quererem
sair para comemorar. Por isso, os
restaurantes não devem perder a
oportunidade de rever o seu cliente, e preparar um bom cardápio”,
destacou Wilson Bianchi, presidente em exercício. (RL)

Edição de 07 a 13 de agosto de 2020

folhadotrólebus

03

folhadotrólebus

Economia

04

Edição de 07 a 13 de agosto de 2020

Caixa manterá calendário de saque
do FGTS mesmo após fim da MP 946
A Caixa Econômica Federal
garantiu que manterá o calendário de saque emergencial do
Fundo de Garantia do Tempo
de Serviço (FGTS), mesmo
com a perda de validade da
Medida Provisória 946, que
permitiu o saque do benefício.
A MP 946, que deveria ter
sido votada até terça-feira (4),
foi retirada de pauta, após
pedido feito pelo líder do governo, Vitor Hugo (PSL-GO)
e, com isso, perdeu a validade.
Um novo projeto de lei será
enviado ao Congresso Nacional nos próximos dias para
regulamentar novamente o
saque emergencial.
“A Caixa, na qualidade de
agente operador do FGTS,
esclarece que, com base no
princípio constitucional da

segurança jurídica, mantem o
cronograma do saque emergencial do FGTS até o fim do
prazo de pagamento estabelecido pela MP 946/20,
conforme anunciado anteriormente”, informou a assessoria
do banco público.
A decisão de não votar a
MP 946 foi tomada pela base
de apoio do governo no Legislativo depois do texto ter sido
alterado pelo Senado, que
ampliou a movimentação da
totalidade dos recursos da
conta vinculada ao FGTS pelo
trabalhador que tenha pedido
demissão ou sido demitido
sem justa causa, entre outras
flexibilizações. Com isso, pelos
cálculos do Ministério da Economia, haveria um impacto
adicional de R$ 120 bilhões

no fundo, cujos recursos são
a principal fonte de financiamento da casa própria no país.
Até agora, a Caixa creditou
o saque emergencial do FGTS
para os trabalhadores nascidos
de janeiro a junho. Ainda falta a
liberação dos saques para quem
nasceu entre julho e dezembro.
Ao todo, o governo pretende injetar R$ 37,8 bilhões na economia, beneficiando cerca de 60
milhões de trabalhadores. Pelas
regras originais da MP que perdeu a validade, o valor do saque
é de até R$ 1.045, considerando a soma dos valores de todas
contas ativas ou inativas com
saldo no FGTS. Cada trabalhador tem direito a receber até
um salário mínimo (R$ 1.045)
de todas as contas ativas e inativas do fundo. (ABR)

Confira o calendário de pagamento pela Caixa Econômica
Nascimento
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro

Dia do crédito
29 de junho
06 de julho
13 de julho
20 de julho
27 de julho
03 de agosto
10 de agosto
24 de agosto
31 de agosto
08 de setembro
14 de setembro
21 de setembro

Data para saque em espécie
25 de julho
08 de agosto
22 de agosto
05 de setembro
19 de setembro
03 de outubro
17 de outubro
17 de outubro
31 de outubro
31 de outubro
14 de novembro
14 de novembro

Marcello Casal/Agência Brasil
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Quer vender
ou comprar
alguma
coisa?
Conheça o
Sicredi Conecta.

O app que coopera
com a economia local
Plataforma de compra e venda exclusiva
para associados Sicredi. Encontre o que
precisa e fortaleça o comércio local,
desenvolvendo a sua região.

Loja Ju Andrade

Ol‡ , Ju Andrade!
No Conecta desde set/2019
Sobre a loja

À venda

Sobre anúncios

Vendidos

Pausados

Moletom Rosa C...

Chuteira Futsal P...

R$ 299,00

R$ 85,75

Baixe agora

12

Anúncio Folha do Trolebus_246mm x 290mm_Sicredi_Conecta_20 Maio 2020.indd 1

20/05/20 19:56
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eleições 2020
País tem 147,9 mi de eleitores aptos a votar
No total, o Brasil
tem 150,5 milhões de
eleitores; São Paulo é o
município com maior
eleitorado, 8,9 milhões
O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Luís Roberto Barroso, apresentou nesta
quarta-feira (5), em entrevista
coletiva virtual, os dados oficiais e estatísticas do eleitorado
brasileiro que vai escolher prefeitos e vereadores nas eleições
municipais deste ano. Estão aptas
a votar em novembro mais de
147,9 milhões de pessoas.
Os números não levam em
conta os eleitores do Distrito
Federal e de Fernando de Noronha, onde não há eleições
municipais, e os brasileiros residentes no exterior, que só votam nas eleições gerais. No total,
o Brasil tem 150,5 milhões de
eleitores. É a quarta democracia do mundo, atrás apenas da
Índia, dos Estados Unidos e da
Indonésia, destaca Barroso.
Os números mostram que
houve evolução de 2,66% do
eleitorado em relação às últimas eleições municipais (2016),
quando 144 milhões de pessoas

José Cruz/Agência Brasil

estavam aptas a votar. O maior
crescimento do eleitorado foi
no Amazonas, com aumento de
7,88%, e no Tocantins, que teve
pequena redução (0,17%) no
número de votantes.
São Paulo, cidade com a
maior população do país, representa o município com maior
eleitorado, com 8,9 milhões de
pessoas. Já o município com o
menor eleitorado é Araguainha,
em Mato Grosso, com 1.001
eleitores. Também fica em Mato
Grosso o município de Boa Esperança do Norte, que realizará
eleições para escolher prefeito e
vereadores pela primeira vez.
Gênero e deficiência
A maioria do eleitorado é
formada por mulheres, que representam 52,49% do total, somando 77,6 milhões. Os homens
somam 70,2 milhões de eleitores,
sendo 47,48% do total. De acordo
com o ministro Barroso, esses
dados justificam e legitimam as
ações adotadas tanto pelo Congresso Nacional quanto pelo TSE
e pelo Supremo Tribunal Federal
de reserva de vagas e de orçamento para candidaturas femininas.
Desde 2018, a Justiça
Eleitoral passou a permitir o
uso do nome social no título de

Eleitores que
perderam prazo
para biometria
não poderão votar

Eleitorado apto a votar cresceu 2,66% entre uma eleição e outra

eleitor e, nestas eleições, 9.985
pessoas usarão esse direito no
documento.
Entre os eleitores com algum grau de deficiência, houve
aumento de 93,58% no alistamento para participar do pleito.
Enquanto em 2016 os eleitores
com deficiência eram 598, 3 mil,
neste ano, 1,1 milhão declararam
necessitar de algum tipo de atendimento especial. A avaliação de
Barroso é que não houve aumento de pessoas com deficiência,
mas sim um maior o número de

pessoas que se autodeclararam
com essa característica.
No Brasil, o voto é obrigatório
para pessoas entre 18 e 69 anos e
facultativo a partir dos 16 anos e
acima dos 70 anos. Existem 133,3
milhões de eleitores com voto
obrigatório e outros 14,4 milhões
cujo voto é facultativo. Entre os
eleitores com voto obrigatório, a
maior parte está na faixa etária de
35 a 59 anos, sendo 67 milhões.
Já os eleitores jovens, na faixa
etária de 18 a 24 anos, somam 19
milhões de cidadãos. (ABr)

Mesmo sem a
biometria nas eleições
de 2020, eleitores
que perderam o prazo
para o cadastramento
biométrico neste ano não
poderão ir às urnas. O
esclarecimento foi feito
nesra quarta-feira (5) pelo
presidente do Tribunal
Superior Eleitoral (TSE),
Luís Roberto Barroso.
A biometria foi tirada do
pleito por conta do risco
de contaminação pela
covid-19. O contato dos
eleitores com o aparelho
aumenta a chance de
propaganda do novo
coronavírus, de acordo com
especialistas consultados
pela Justiça Eleitoral.
O cadastro, cujo prazo
encerrou em maio,
porém, é uma exigência
de regularização
eleitoral. (AE)

PROMOÇÃO
JANTAR
Oferecemos 25 tipos de carnes nobres, saladas
variadas, Sushi, Sashimi e Camarão

(11) 4178-9024 l 4173-1634
Rua São José, 50 - Paulicéia l Em frente a Mercedes Benz
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Restaurantes e bares de cidades na fase
amarela poderão funcionar até as 22h

Sindicato do setor no ABC afirma que a medida é um avanço, mas não atende grande parte dos empresários
ANGELICA RICHTER
angelica@diarioregional.com.br

Bares e restaurantes do Estado de São
Paulo poderão funcionar até as 22 horas.
O anúncio foi feito pelo governador João
Doria (PSDB) nesta quarta-feira (5). Entretanto, o novo horário de funcionamento só será permitido para os estabelecimentos localizados em municípios
que estejam há 14 dias na Fase 3 – Amarela do Plano São Paulo, o que inclui, por
exemplo, o ABC, a Capital paulista e a
região da Baixada Santista.
A alteração é demanda do setor. O
Sindicato das Empresas de Hospedagem
e Alimentação do Grande ABC (Sehal) im-

petrou mandado de segurança, em 29 de
julho, contra o ato do governo estadual, que
limitou o horário de funcionamento até as
17h para restaurantes, pizzarias, bares e
similares na região. Segundo o sindicato,
outras medidas liminares também foram
ajuizadas contra as prefeituras de Diadema, Ribeirão Pires, Mauá, São Caetano e
Rio Grande da Serra.
Desde 4 de julho, pelo Plano São Paulo,
restaurantes de cidades na fase amarela tinham permissão para funcionar seis horas
por dia, com ocupação máxima de 40% da
capacidade, mas somente até as 17 horas.
Com a mudança, se a região estiver há
14 dias na fase amarela, bares e restaurantes poderão abrir em horários fraciona-

dos, com funcionamento previsto até as
22h, mas somente por seis horas por dia.
Segundo Doria, ficará a critério dos estabelecimentos determinar se fará seis horas
corridas ou três horas no almoço e três
horas no jantar.
Por meio de nota, o Sehal afirmou que
é um avanço o anúncio do Governo do
Estado. Porém, destacou que a decisão ainda não alcança o desejo de grande parte
dos empresários que querem atender na
melhor escala de horário que considerar
viável para o seu estabelecimento. “A medida ajuda, mas não atende. Vamos continuar a luta e com os processos que estão
em andamento na Justiça, pois cada empresário deve decidir pelo seu horário”,

destacou Wilson Bianchi, presidente em
exercício do Sehal.
n CRITÉRIOS
O atendimento em bares e restaurantes continuará restrito a pessoas sentadas,
mantendo o distanciamento das mesas.
Os estabelecimentos não poderão servir
alimentos e bebidas para clientes em pé.
“Não será permitido, em hipótese alguma,
o serviço em pé. As pessoas não poderão ficar em pé em nenhum estabelecimento de
consumo do Estado”, destacou Doria.
A regulamentação sobre os horários
de funcionamento e a fiscalização para impedir a formação de aglomeração ficará a
cargo das prefeituras.
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Sabesp amplia tratamento de esgoto
em S.André e despolui dois córregos
Volume de esgoto tratado na cidade passou de 42% para 62% em menos de um ano

Alex Cavanha/PSA

A Sabesp entregou à po
pulação de Santo André dois
córregos despoluídos graças
às obras de ampliação do
serviço de esgotamento sani
tário executadas pela Com
panhia no município.
Os córregos Itrapoã e Utinga
estão livres da poluição causada
pelo esgoto depois de a Sabesp
ampliar a coleta para 37 mil
imóveis, beneficiando cerca de
150 mil moradores da região e,
junto com outras ações, elevan
do de 42% para 62% o índice de
tratamento de esgoto de Santo
André em menos de um ano.
Quando a Sabesp assumiu
os serviços de água e esgoto
do município, a cidade tratava
441 litros de esgoto por se
gundo, atendendo 189 mil
moradores. Com a conclusão
das obras que despoluíram os
córregos Itrapoã e Utinga e com
outras ações executadas pela
Companhia, o volume tratado
aumentou em mais 210 litros
por segundo, alcançando ou
tros 218 mil andreenses. Com
isso, a população atendida pela
coleta e tratamento de esgoto
chega a 407 mil moradores de
Santo André e o total de dejetos
tratado passa para 651 litros
por segundo.
A ampliação do serviço
tem impacto positivo direto na
qualidade de vida da cidade e
beneficia o meio ambiente não
apenas no município. A despo
luição dos córregos também

Autoridades observam projeto da companhia de saneamento para a região

contribui para o Projeto Tietê,
ao reduzir o volume de esgoto
que chega ao principal curso
d’água paulista através do rio
Tamanduateí. Com investi
mentos de R$ 450 mil, as obras
para livrar os córregos de esgoto
foram iniciadas em novembro
de 2019 e consistiram na imple
mentação de coletores e na exe
cução de conexões dos imóveis.
“Esse marco, de até 2024
termos 100% do esgoto tratado
na cidade, coloca Santo André
novamente como uma refer
ência ambiental. Sem cuidar
do meio ambiente e preservar
a natureza não tem sociedade e

economia do futuro”, afirmou o
prefeito Paulo Serra.
n MEIO AMBIENTE
O superintendente da Uni
dade de Negócio Centro da
Sabesp, Roberval Tavares de
Souza, afirmou que as obras
intervêm diretamente no
meio ambiente e valoriza os
imóveis da região.
“Hoje vamos entregar as
primeiras obras de esgoto, tão
importante para melhoria da
qualidade de vida da popula
ção. Quando assumimos, 42%
dos imóveis de Santo André
encaminhavam o esgoto para

tratamento da ET ABC. Hoje
chegamos à incrível marca posi
tiva de 62%. Em menos de um
ano conseguimos conectar ao
nosso sistema de tratamento
de esgoto mais 218 mil pes
soas”, pontuou.
A Sabesp também está exe
cutando obras na região dos
córregos Cassaquera, Com
prido, dos Meninos, Apiaí e
Guarará, maior afluente do rio
Tamanduateí. Os trabalhos
ampliam ainda mais a coleta e
tratamento de esgoto no mu
nicípio. O investimento total
até o momento é de R$ 982 mil.
(Reportagem Local)
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S.Bernardo anuncia
reforma de EMEB
na Vila São José
A Prefeitura de São Ber
nardo autorizou a reforma
da EMEB Euclides da Cunha,
na Vila São José. Prestes
a completar 43 anos de
história, a instituição de
ensino receberá a partir desta
semana série de melhorias
em toda a estrutura. A
previsão de conclusão das
obras é de 120 dias.
Municipalizada em 13
de agosto de 1977, a EMEB
Euclides da Cunha receberá
intervenções para demolição
e construção de novo piso
em toda área do pátio,
incluindo, a instalação de
paviflex. Ganhará, ainda,
pintura externa e interna,
além da instalação de rufo
no telhado e revisão elétrica
de disjuntores e cabos. Ao
todo serão investidos R$
328 mil na execução das
obras, beneficiando 524
alunos.
“Com a assinatura
desta ordem de serviço,
damos continuidade a
modernização das nossas
escolas municipais. No
caso da EMEB Euclides da
Cunha, uma unidade antiga
da rede, iremos promover
melhorias em todo o prédio
escolar, proporcionando
mais conforto aos alunos”,
destacou o prefeito Orlando
Morando. “Quando a aula
presencial voltar, os alunos
seguramente encontrarão
uma escola ainda mais
bonita”, pontuou. (RL)

