Governo cria grupo para coordenar vacinação contra covid-19
O governo federal instituiu um grupo de trabalho interministerial para coordenar a aquisição e
a distribuição de vacinas “com qualidade, eficácia e segurança comprovadas” contra o novo coronavírus. Sob coordenação do Ministério da Saúde, o grupo deverá colaborar no planejamento da
estratégia nacional de imunização voluntária contra a covid-19 e terá duração de até 90 dias,
podendo ser prorrogado por igual período.
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PIB de S.Paulo se aproxima de
mesmo nível pré-pandemia
Doria atribui bom resultado à eficiência do plano de retomada econômica do governo de SP
O governador João Doria
(PSDB) anunciou esta semana
que o Produto Interno Bruto
(PIB) de São Paulo já alcança
níveis semelhantes aos do iní
cio do ano, quando a economia
ainda não sofria os impactos
da pandemia do coronavírus.
O desempenho positivo, se
gundo o governador, é reflexo
de plano de investimentos de
São Paulo para a retomada
econômica até 2022, aliado às
medidas de desoneração dos
cofres públicos.
“A economia de São Paulo
começa a se recuperar e o PIB
do Estado volta ao mesmo
nível que teve em janeiro deste
ano, antes da pandemia. O
PIB de São Paulo chega a
103,2 pontos, praticamente
o mesmo observado em ja
neiro. O desempenho da
economia de São Paulo é
substancialmente melhor do
que o desempenho do PIB do
Brasil”, destacou Doria.
O crescimento estimado do
PIB foi de 2,1% em julho. Nos
meses de maio e junho, os ín
dices foram de 4,5% e de 5,5%,
respectivamente. Com os re
sultados, o PIB de São Paulo
chegou a 103,2 pontos. O de

Governo de São Paulo

sempenho é semelhante ao
observado em janeiro, quando
o PIB atingiu 103,4 pontos e o
país ainda não sofria os impac
tos da pandemia.
“Temos trabalhado em dois
eixos. O primeiro é o plano de
investimentos para recupera
ção econômica, denominado
retomada 2021/2022, com
busca de investimentos in
ternos e externos. O segundo
eixo é a reforma e moderniza

ção administrativa que envia
mos à Assembleia Legislativa
com propostas para o enxuga
mento da máquina pública do
Estado”, pontuou.
O secretário da Fazenda,
Henrique Meirelles, afirmou
que o PIB paulista avançou
1,8% em julho, em compara
ção com julho de 2019 e que,
no acumulado de 12 meses,
a atividade econômica do Es
tado avançou 0,4%. “Estamos

trabalhando no plano de re
tomada para que São Paulo
mantenha um ritmo forte de
crescimento”, disse Meirelles.
Os dados fazem parte do
novo indicador PIB+30, criado
pela Fundação Seade para dis
ponibilização de informações
mais rápidas e precisas e utiliza
do pelo governo de São Paulo
como apoio para tomada das
decisões, especialmente na área
econômica. (Reportagem Local)

Vendas do comércio
crescem 5,2% de junho
para julho, diz IBGE
O volume de vendas do co
mércio varejista teve alta de 5,2%
na passagem de junho para julho
deste ano, segundo dados da Pes
quisa Mensal do Comércio (PMC),
divulgados nesta quintafeira (10)
pelo Instituto Brasileiro de Geo
grafia e Estatística (IBGE). Essa é a
terceira alta consecutiva do indica
dor, que cresceu 8,5% em junho e
13,3% em maio, e o melhor resul
tado para o mês, desde o início da
série histórica, em 2000.
Segundo o IBGE, depois das
quedas de 2,4% em março e de
16,6% em abril, devido à pan
demia de covid19, os três resulta
dos positivos (maio, junho e julho)
conseguiram recuperar as perdas
com o isolamento social provo
cado pela doença.
O volume de vendas também
teve altas de 8,7% na média móvel
trimestral, de 5,5% na compara
ção com julho de 2019 e de 0,2%
no acumulado de 12 meses. No
acumulado do ano, no entanto,
ainda apresenta queda (1,8%).
Em julho, houve alta no
volume de vendas em sete das
oito atividades pesquisadas: li
vros, jornais, revistas e pape
laria (26,1%), tecidos, vestuário e
calçados (25,2%), equipamentos
e material para escritório, infor
mática e comunicação (11,4%),
artigos farmacêuticos, médicos,
ortopédicos, de perfumaria e
cosméticos (7,1%), combustíveis
e lubrificantes (6,2%), outros ar
tigos de uso pessoal e doméstico
(5,0%) e móveis e eletrodomésti
cos (4,5%). (Agência Brasil)

Exportações no estado de São Paulo caem 12,4% de janeiro a agosto, afirma Fiesp
As exportações do Estado de
São Paulo somaram US$ 30,1
bilhões entre janeiro e agosto de
2020, com queda de 12,4% em
comparação ao mesmo período
do ano passado. As importações
totalizaram US$ 33,7 bilhões,
15,7% a menos no período, de
acordo com dados Balança Co
mercial das Diretorias Regio
nais, relatório produzido pela

Federação das Indústrias do Es
tado de São Paulo (Fiesp) e Cen
tro das Indústrias do Estado de
São Paulo (Ciesp).
Segundo o balanço divul
gado nesta quintafeira (10),
os produtos da indústria de
transformação que apresen
taram crescimento do valor
exportado foram açúcares de
cana (47,3%), carnes desossa

das de bovino (32,4%) e óleo
combustível (13,3%). No sen
tido contrário aparecem o setor
aeronáutico com queda de 72%
nos embarques e as vendas de
automóveis de passageiros que
foram 60% menores do que o
registrado nos oito primeiros
meses de 2019.
As diretorias regionais que
apresentaram melhor desempe

nho exportador foram Sertão
zinho, Presidente Prudente
e São Caetano. Os principais
produtos embarcados por São
Caetano do foram de veículos
automóveis, tratores (69,3%),
máquinas e aparelhos mecânic
os (9,3%) e aeronaves (8,5%).
“As regiões que dependem
da exportação de produtos de
maior valor agregado (aero

naves, automóveis e máqui
nas e equipamentos) tiveram
seus resultados afetados pelas
condições de mercado na Ar
gentina e nos Estados Unidos.
Aquelas com perfil exportador
vinculado a açúcares, carnes e
celulose se beneficiaram do au
mento dos embarques para a
China”, explicaram as entidades.
(Agência Brasil)
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Puxado por alimentos e gasolina, IPCA
é o maior para agosto em quatro anos

Índice ficou em 0,24%
e, no ano, acumula
2,44%; alimentação no
domicílio voltou
a subir, após ficar
em julho
Puxada por altas nos ali
mentos e na gasolina, o Ín
dice de Preços ao Consumi
dor Amplo (IPCA), que mede
a inflação oficial do país, ficou
em 0,24% em agosto, maior
variação para o mês desde
2016, embora tenha desace
lerado em relação a julho
(0,36%). No ano, o indicador
acumula alta de 0,70% e, em
12 meses, de 2,44%.
Segundo o Instituto Brasi
leiro de Geografia e Estatística
(IBGE), pesaram mais no bolso
do consumidor, principalmente,
a gasolina, que subiu pelo ter
ceiro mês seguido, e os alimen
tos, que chegaram a registrar
certa estabilidade em julho, mas
voltaram a subir em agosto.
Em agosto, os alimentos
para consumo no domicílio
tiveram alta média de 1,15%
no IPCA. Os itens que mais
influenciaram essa elevação
foram tomate (12,98%), óleo
de soja (9,48%), leite longa
vida (4,84%), frutas (3,37%)
e carnes (3,33%).
Porém, é a alta em dois com
ponentes básicos da alimenta
ção do brasileiro – arroz e feijão
– que aumentou a percepção
de inflação nas gôndolas dos
supermercados e preocupou
o governo, temeroso de que
os preços altos prejudiquem a
popularidade do presidente Jair
Bolsonaro (sem partido).
“O arroz acumula alta de
19,25% no ano e o feijão, de

Helena Pontes/Agência IBGE

Governo zera imposto de importação
do arroz até o final do ano

A Câmara de Comércio Ex
terior (Camex), vinculada ao
Ministério da Economia, decidiu
zerar a alíquota do imposto de
importação para o arroz em
casca e beneficiado. A isenção
tarifária valerá até 31 de dezem
bro deste ano. De acordo com
a pasta, a redução temporária
está restrita à cota de 400 mil
toneladas, incidente arroz com
casca não parboilizado e arroz
semibranqueado ou branquea
do, não parboilizado, de acordo
com a Nomenclatura Comum
do Mercosul (NCM). Até então,
a Tarifa Externa Comum (TEC)
incidente sobre o produto era de
Alimentos tiveram alta média de 1,15% em agosto
12%, para o arroz beneficiado, e
10% para o arroz em casca.
pendendo do tipo e da região, como arroz e feijão, e pode con
A decisão foi tomada durante
de mais de 30%. O feijão tinuar sustentando nos próxi
reunião do ComitêExecutivo de
preto, muito consumido no mos meses”, disse Kislanov.
Gestão da Camex, a partir de um
Rio de Janeiro, acumula alta
pedido formulado pelo Ministé
n GASOLINA
de 28,92% no ano e o feijão
rio da Agricultura. O colegiado
carioca, de 12,12%”, expli
Item de maior peso indivi
é integrado pela Presidência da
cou Pedro Kislanov, gerente dual no IPCA, a gasolina ficou
da pesquisa. Normalmente 3,22% mais cara em agosto e
vendido por cerca de R$ 15, o contribuiu para que o grupo
pacote de 5 kg de arroz chega Transportes tivesse o maior im
a custar R$ 40 em alguns es pacto (alta de 0,78%) no índice.
tabelecimentos.
No sentido contrário, o
Kislanov destacou que os grupo que mais segurou o
alimentos estão mais caros no IPCA de agosto foi o Educa
varejo por causa do aumento ção (3,47%), favorecido pelos
nas exportações brasileiras e descontos aplicados por várias
da alta do dólar, mas também instituições de ensino em suas
devido à pressão da demanda mensalidades durante o perío
doméstica, aquecida pelo pa do de isolamento em função
gamento do auxílio emergen da pandemia de covid19, em
cial. O problema é que a subida virtude da suspensão das aulas
nos preços ocorre justamente presenciais. Os preços dos cur
no momento em que o gover sos regulares caíram 4,38%.
no reduz a parcela do benefício
A alimentação fora do
de R$ 600 para R$ 300.
domicílio seguiu em queda
“O auxílio emergencial foi (-0,11%), mas menos intensa
importante para sustentar a que a verificada no mês ante
demanda e o preço de alguns rior (0,29%). (Reportagem
produtos da cesta mais básica, Local/AE)

República e pelos ministérios da
Economia, das Relações Exte
riores e da Agricultura, Pecuária
e Abastecimento.
n ALTA NOS PREÇOS
O objetivo da isenção tar
ifária temporária é conter o au
mento expressivo no preço do
arroz ao longo dos últimos me
ses. De acordo com o Centro de
Estudos Avançados em Econo
mia Aplicada da Universidade de
São Paulo (Cepea/USP), o preço
do arroz variou mais de 107%
nos últimos 12 meses, com o
valor da saca de 50 kg próximo
de R$ 100. Os motivos para a
alta são uma combinação da
valorização do dólar frente ao
real, o aumento da exportação
e a queda na safra. Em alguns
supermercados, o produto, que
custava cerca de R$ 15, no pa
cote de 5 kg, está sendo vendido
por até R$ 40. (ABr)
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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
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Taxa de eficiência da CoronaVac em idosos é de 98%
Anúncio foi feito por
Doria; resultado de
testes é positivo e
mostra que vacina
chinesa é segura
O governador João Doria
(PSDB) disse que a vacina
chinesa CoronaVac, que está
sendo produzida com apoio
do Instituto Butantan, tem
apresentado 98% de eficácia
no combate ao novo coronavírus em idosos. A vacina
ainda está em fase de testes.
No Brasil, 9 mil voluntários

da área da Saúde participam
da testagem com a CoronaVac, que está na Fase 3 de
testes em humanos.
“Os testes demonstram
que a vacina CoronaVac é segura e tem taxa de eficiência
de 98% na imunização de
idosos. Estudos da segunda
fase de testagem demonstram que pessoas com mais
de 60 anos, que representam
um dos grupos de risco (para
o novo coronavírus), receberam mais de uma dose da
vacina e a resposta imune
chegou a 98%”, afirmou.
Rovena Rosa/Agência Brasil

Instituição está operando com 40% da capacidade

Segundo Doria, os resultados dos testes realizados
no Brasil têm sido extremamente positivos. “Desde o dia
21 de julho, há quase 50 dias,
não temos nenhum incidente, nenhum registro de reação
adversa significativa nestes
quase 9 mil voluntários. Os
prognósticos são promissores
e em breve teremos a vacina
para imunizar os brasileiros
de todo o país.”
Os testes de eficácia da
vacina no Brasil deverão ser
conhecidos até 15 de outubro.
(Agência Brasil)

Governo do Estado de SP

No Brasil, 9 mil voluntários participam dos testes da vacina

Fundação Pró-Sangue pede que doadores
compareçam a postos de coleta
A Fundação Pró-Sangue,
vinculada à Secretaria da
Saúde do Estado de São Paulo,
está operando com estoque
baixo e pede que doadores de
sangue façam agendamento e
compareçam com urgência a
um posto de coleta.
A instituição está trabalhando com 40% das bolsas de

sangue necessárias para dar atendimento a mais de 100 instituições de saúde da rede pública da
região metropolitana do estado
de São Paulo. Os sangues do tipo
O+ e O- são os mais necessários,
já que o estoque existente é suficiente para menos de um dia.
Já os tipos A-, B+ e B- são suficientes para um dia e o tipo A+ é

suficiente para dois dias.
De acordo com a Fundação
Pró-Sangue, por conta da pandemia da covid-19 e do tempo
mais frio, a doação de sangue
registrou forte queda nas últimas
semanas. A instituição faz um
apelo para que os doadores compareçam ainda esta semana a um
posto de coleta. (ABr)

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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Prevenção ao suicídio na adolescência
e infância: precisamos falar sobre isso

Interação online é ferramenta importante de comunicação e fortalecimento de laços sociais durante o isolamento
Durante a edição do Setembro Amarelo, movimento mundial de prevenção
ao suicídio, o Hospital Pequeno Príncipe, referência em atendimentos dessa
natureza, alerta para os casos registrados de autoagressão e tentativa de
suicídio entre crianças e adolescentes.
O contexto da pandemia COVID-19 associado ao isolamento, as
incertezas, ao medo de perder entes
queridos e a recessão econômica podem tornar vulneráveis crianças, adolescentes e suas famílias.
Este cenário tende a suscitar ou
agravar o sofrimento e consequentemente os problemas de saúde mental,
em especial a depressão e ansiedade,

aumentando o risco do comportamento suicida.
No Pequeno Príncipe, de janeiro a
agosto desse ano, já foram atendidos 12
casos de tentativa e ideação suicida e autoagressão contra oito casos registrados
durante o mesmo período do ano passado, um aumento de 50%, com maiores
incidências no mês de abril e agosto.
Considerada uma ferramenta importante de comunicação e fortalecimento de laços sociais durante o isolamento, a interação online de crianças
e adolescentes merece atenção especial
de pais e responsáveis, especialmente
ao uso das mídias virtuais com conteúdo sobre o comportamento autolesivo e

suicida. Páginas de Facebook, Instagram, grupos de WhatsApp e outras
mídias digitais possibilitam tanto a
construção de vínculos, o compartilhamento de experiências e a oferta
de apoio, quanto podem contribuir
para a normalização de comportamentos autolesivos.
Embora a autoagressão seja frequentemente um comportamento
velado, a criança ou o jovem pode dar
sinais sutis de que precisa ajuda como:
• Irritação ou agitação excessiva da
criança ou adolescente;
• Sentimento de tristeza, baixa autoestima e impotência;
• Tentativas prévias de suicídio;

• Relatos de violência psicológica
(humilhação, agressões verbais), física,
sexual ou negligência;
• Problemas de saúde mental da
criança, do adolescente e/ou de seus
familiares, especialmente a depressão e
ansiedade;
• Uso de álcool e/ou outras drogas;
• Histórico familiar de suicídio;
• Ambiente familiar hostil;
• Falta de suporte social e sentimentos de isolamento social;
• Sofrimento e inquietações sobre a
própria sexualidade;
• Interesse por conteúdos de comportamento suicida ou autolesão em redes sociais virtuais. (Reportagem Local)
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Sindicato comemora abertura
dos buffets em Santo André

Sindicato patronal mantém ações nas outras cidades do ABC; região conta com 693 buffets
Divulgação/Sehal

O Sindicato das Empresas de
Hospedagem e Alimentação do
ABC (Sehal) considera um avanço
a publicação de decreto em Santo
André permitindo a abertura
de buffets. O sindicato patronal
esteve à frente da mobilização
organizada pelos empresários
da categoria, que ficaram com os
estabelecimentos fechados desde
3 março por conta da pandemia,
provocada pelo coronavírus, e
que exigiu o distanciamento social. O decreto municipal 17.479
foi publicado quarta-feira (9) e
passou a valer na quinta (10)
“Somos gratos ao poder público municipal, especialmente
ao prefeito Paulo Serra que se
mostrou sensibilizado com a
situação dos empresários desse
setor e também acompanhou a
luta para a reabertura, tão necessária depois de tanto tempo
que permaneceram fechados”,
destacou Wilson Bianchi, presidente em exercício do Sehal.
Os processos judiciais
seguem para que os direitos
sejam estendidos a todos os
estabelecimentos do ABC.
O Sehal disparou uma série
de ações contra prefeituras e
contra o Estado, e seguirá insistindo até conseguir o funcionamento de todos os estabelecimentos que representa.
No último dia 4, o Sehal ingressou com mais um mandado
de segurança contra o Governo
do Estado de São Paulo, de-

Sindicato patronal esteve à frente da mobilização organizada pelos empresários da categoria

sta vez para permitir a abertura
de buffets em toda a região.
“Todos os recursos jurídicos
necessários para viabilizar o
tratamento igualitário entre
os estabelecimentos serão usados”, explicam os advogados do
Sehal, João Manoel Pinto Neto
e Denize Tonelotto.
n PROTOCOLOS
Para permitir a retomada segura, o Sehal criou um protocolo de abertura em parceria com
o Grupo Betel Segurança de Alimentos. O documento possui
todos os procedimentos a ser-

em adotados para os cuidados
com colaboradores e clientes.
Além das orientações determinadas pela OMS (Organização
Mundial da Saúde) como distanciamento, disponibilização
de álcool gel e uso de máscara,
há normas específicas a serem
seguidas pelos buffets.
Entre as regras estão incluídas a higienização de todo ambiente e equipamentos, antes
e depois, da realização de cada
evento. A capacidade de pessoas
será limitada a 40% da ocupação
e distanciamento mínimo de um
metro e meio, entre as pessoas e

mesas, com capacidade máxima
de até seis pessoas, além de outras exigências contidas no decreto, inclusive a suspensão do
serviço de Valet.
O ABC conta com 693 buffets, dos quais 225 em Santo
André, conforme o CNAE (Classificação Nacional de Atividades
Econômicas). Enquanto os estabelecimentos de Santo André
estão autorizados a funcionar
a partir desta quinta-feira, os
demais municípios deverão
esperar o resultado das ações
judiciais propostas pelo Sehal.
(Reportagem Local)
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Enel realiza mutirão
de manutenção nas
cidades do ABC
A Enel Distribuição São
Paulo promove, entre os
dias 11 e 19 deste mês, mutirões de manutenção preventivas na rede elétrica no
ABC, beneficiando Ribeirão
Pires, Diadema, Santo André, São Caetano, São Bernardo e Mauá.
Durante a iniciativa, serão
instalados mais de 40 equipamentos de telecontrole, que
permitem religar os clientes
mais rapidamente ou reduzir
o número de consumidores
impactados em caso de falha
no fornecimento. Também
serão trocados cerca de 2 km
de rede convencional pela compacta, que é mais resistente a
interferências externas, como
queda de galhos de árvores,
substituído cabo de Linha de
Distribuição Aérea e realizadas mais de 3.100 podas de
árvores com galhos próximos à
rede elétrica. O objetivo é preparar o sistema elétrico para o
próximo período chuvoso.
Neste sábado (12), a empresa realizará ação de parcelamento dos débitos dos clientes,
das 8h às 17h, na Associação
dos Funcionários Públicos de
São Bernardo, no Centro da
cidade. Os clientes poderão
realizar a negociação em até
12 vezes sem juros no financiamento, na própria conta
de energia ou no cartão de
crédito. Para serem atendidos,
os interessados devem fazer o
agendamento do serviço pelo
site da empresa (www.eneldistribuicaosp.com.br/). (RL)

